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Proses Endüstrileri için AI Tabanlı 

Çözümlerde Yılın Girişim Şirketi 

IOTWC2018, Boru Şekillendirme  

TOP-10 Durum Senaryosunda Dijital 

Çözüm Üreticisi 

286 
işletme 

9 000+ 
bağlı makine 

25 
uygulanan AI 

çözümü 

 
Zyfra, hızla gelişen IIoT ve Endüstriyel AI pazarı 
için modern dijital çözümler sunar. 
 
En son dijital teknolojileri kullanarak üretim 
verimliliğinizi artırır. 

Zyfra  
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“ENDÜSTRİYEL 

İNTERNET 

KONSORSİYUMU” Üyesi 
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Zyfra Müşterileri 

Hindistan’da 20+ proje. 

Singapur, Tayvan, Güney Kore 

- ZYFRA’nın bulunduğu bölgeler. 

  (Lokal ofis ya da iş ortaklığı) 

- Odaklanılan bölgeler, 2019-2020 

Finlandiya, Rusya, Bulgaristan, 

Romanya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus 

9 000+ 
Makinede MDCplus 

sistemi kullanılıyor 
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Bir Bakışta MDCplus 
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MDCplus: 

 Makine operasyonlarını, 

 Personel çalışma verimliliğini, 

 Parça üretim sürecini, 

          izlemek için tasarlanmış gerçek zamanlı makine izleme ve veri toplama (MDC) sistemidir.  

 

Özel olarak oluşturulan raporların ve tabloların yardımı ile: 

 Sebepsiz duruşlar ortadan kaldırılır, 

 Genel ekipman etkinliği (OEE) ölçülür, 

 Üretim maliyetleri azaltılır. 
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Üretim Alanlarındaki Bazı Problemler Neler? 
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Üretim alanlarında gerçekten neler 

olduğunu çok az kişi biliyor 

Performans göstergeleri çok genel, 

kesin değerler hesaplanamıyor 

Üretim verileri kağıt üstünde 

ya da çok eski sistemlerde 

depolanıyor 

Termin süreleri genellikle 

yanlış hesaplanıyor 

Üretimdeki gecikmeler ve 

elektrik faturaları MALİYET 

için tehdit olarak görülmüyor 
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Zyfra MDCplus Sistemi Size Nasıl Yardımcı Olur? 

Yöneticiler üretim alanını “kara 

kutu” olarak görüyor” 

Her yönetici KPI 

değerlerini ve OEE’yi 

ölçmek istiyor 

Çoğu kişi, üretim 

sahasındaki olaylar 

hakkında zamanında bildirim 

almak istiyor 

 

Üretim alanınızda dijital şeffaflığı 

sağlıyor, herhangi bir zamanda 

herhangi bir kişi atölye katının 

nasıl çalıştığını görüyor. 

Doğru dijital platformu 

oluşturmanızı sağlıyor. 

Gerçek zamanlı veri toplama 

ile olaylara zamanında 

müdahele etmenizi sağlıyor. 
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Zyfra MDCplus Donanımı 

MDCplus donanım kiti: 

 MDCplus veri bağdaştırıcısı 

 TVV-10 

 Barkod tarayıcı 

 Akım sensörü 

 Güç Ünitesi Kontrol Cihazı 

 Braket ve kablolar 

 

Toplu izleme paneli 

 

Titreşim kontrol cihazları ve 
sensörleri 
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MDCplus Nasıl Çalışır? 
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Zyfra MDCplus 

Bilgisayarlı bakım yönetim sistemi 

Enerji ve video izleme 

Titreşim analizi 

Open API ve veritabanı mimarisi 

Güvenli veri transferi  

ERP ve MES entegrasyonu 

Tablet ve akıllı telefon uygulaması 

 

Tüm makinelere bağlantı 

Geniş CNC kontrol desteği 

Otomatik / Manuel veri toplama 

Rapor üreticisi 

Email & SMS bildirimleri 

CNC program yönetimi 

İş planlama 

MDCplus, işleri, üretilen parçaları, operasyonları, personeli, üretim alanlarını, OEE'yi, maliyetleri ve arıza sürelerini 
izlemek için kullanılabilecek yüzlerce özelleştirilebilir rapor ve çizelgeye sahip gerçek zamanlı bir makine izleme ve 
üretim veri toplama (MDC) sistemidir. Üretiminizi dijital ortama dönüştürmek için yazılım, donanım ve 
hizmetlerimizin bir kombinasyonunu kullanın. 
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Zyfra MDCplus Makine Kullanım 
Oranını Arttırır 

34% 

33% 

22% 

11% 

MDCplus öncesi 

makine çevrimde 

makina kapalı 

sebepsiz duruş 

diğer 

65% 

13% 

15% 

7% 

MDCplus sonrası 

makine çevrimde 

makine kapalı 

ayar zamanı 

diğer 

  

 

MDCplus ile:  

 Makine kullanımını % 10 - % 30 

oranında artırın, 

 İş planlamasını ve teklif verme 

doğruluğunu iyileştirin, 

 Enerji tüketimini azaltın, 

 OEE'yi ISO22400’e uygun olarak 

hesaplayın. 

MDCplus Yatırımı Geri Dönüş 

(ROI) ortalaması 

3 ay  
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Gerçek Üretim Potansiyelinizi Keşfedin 

ÜRETİM VERİLERİNİ KONTROL  ALTINA  ALIYORUZ!  

İyileştir 

 

 İş planlama ve fiyatlandırma 

doğruluğu 

 Kaynak verimliliği 

 Bakım planlama 

 Makine onarımı 

Azalt veya ortadan kaldır 

 

 Hazırlık süresi 

 Duruş 

 Hurda 

 Enerji maliyetleri 
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OEE (Overall Equipment Effectiveness / Genel 
Ekipman Etkinliği) global olarak kabul edilmiş 
üretim verimliliğini ölçme standartıdır. 

 

Kısaca: Gerçekten verimli olan toplam üretim 
süresinin oranını belirler. 

OEE faktörleri 

A 
kullanılabilirlik 

P 
ekipman performansı 

Q 
ekipmandaki işlerin kalitesi 

OEE = A x P x Q 

OEE 
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Yedek Parça İmalatını Kolaylaştırma 

%31 
makine yükleme artışı 

1,2 milyon 

EUR 
yıllık gelir artışı 

49 

Görev 
Sipariş takvimlerine uymak için ekipman 

verimliliğini artırmak 

Çözüm 
 Makine havuzu tek bir bilgi alanına entegre edildi. 

 Duruş nedeninin tespiti için TVV-10 İzleme Terminalleri kuruldu.  

 Makine tahriklerinde enerji tüketimi kontrol altına alındı. 

Sonuç 
 Aylık 3.300 makine saati kazanıldı. 

 4,2 bin euro - ek olarak üretilen ürünlerin satışlarından aylık net kar 

 %31 — daha yüksek makine yükleme  

 1,2 milyon Euro - yıllık işletme gelirinde artış 

Bağlı makine sayısı: 

 Heidenhain, Sinumerik, Fanuc 

Kontrol üniteleri: 
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79 

Helikopter Teçhizatı İmalatını 
Kolaylaştırma 

Görev 
 Verimliliği artırmak. 

 Ekipmandaki yatırımların etkinliğini değerlendirmek. 

Çözüm 
 Makine havuzu tek bir ağa entegre edildi. 

 Duruş nedeninin tespiti için TVV-10 İzleme Terminalleri kuruldu. 

 Kritik olaylar için alarm sistemi kuruldu. 

 Üretim kontrolü için “Verimlilik Gösterge Paneli” bilgi monitörleri kuruldu. 

Sonuç 
 Yıllık 126,642 makine saati kazanıldı. 

 107 000 Euro — bir grup parça kitinin üretim maliyetindeki düşüş. 

 160 000 Euro — takım tüketiminin azaltılmasında tasarruf. 

Bağlı makine sayısı:   

Siemens, Fanuc, Heidenhain 

Kontrol üniteleri: 

%27 
makine yükleme artışı 

1,9 milyon  

EUR 
yıllık ekonomik kazanç 



| 15 

Zyfra MDCplus Özellikleri 

Gerçek zamanlı 
makine izleme 

Üretim 
kontrolü 

DNC iletişimi ve NC 
program yönetimi 

Bilgisayarlı 
bakım 

Titreşim izleme ve 
tanılama 

Harici ERP, CAD/CAM/PDM, 
MES ve BI sistemleri için API 
bağlantısı Güç tüketimi izleme Video ile gözlem 
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Analitik Özellikleri 

 100+ rapor ve grafik şablonu 

 Rapor üreticisi  

 Genel Ekipman Etkinliği (OEE)  

 Parça başına çevrim süresi 

 Vardiya/operatör başına parça sayısı 

 Hurdaya çıkarılan parça sayısı 

 Planlı bakım 

 Plansız bakım  

 Parça başına hazırlık süresi 

 Operatör verimliliği 
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1. Ekipman durumlarını ve duruş sürelerini gerçek zamanlı olarak doğrusal bir 
çizelgede, bir tabloda veya tesis kat planında izleyin. 

2. Her makine için ekipman çalışma parametrelerini ve ayrıntılarını izleyin 
(olay kaydı, hata kaydı, makine için ölçülebilir parametrelerin listesi, işlem 
bilgileri vb.) 

3. Uygun şirket birimleri için kontrollü etkinlikler ve bildirimler (e-posta, SMS) 
oluşturun. 

4. Ekipman ve personel performansındaki eğilimleri analiz edin. 

5. Ekipman ve personelin temel performans göstergelerini (KPI) ISO22400’e 
uygun olarak hesaplayın. 

 

Gerçek Zamanlı Makine İzleme 

Özellikler 
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Üretim Kontrolü 

 

1. Üretilen çıktı ve hurda takibi. 

2. Teknolojik operasyonların yürütülmesi için zaman standartlarının 

izlenmesi. 

3. Hurdayı azaltmak için üretim sırasında ölçülen parametreleri kontrol 

edin. 

4. Vardiya görevleri, yönlendirme sayfaları ve siparişler oluşturun. 

5. Üretilen çıktılar ve üretim süreleri hakkında raporlar oluşturun, OEE’yi 

ve KPI'ları hesaplayın. 

Özellikler 
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Titreşim İzleme ve Tanılama 

1. Makine temel bileşenlerinin teknik durumunu gösteren temel 

parametreleri ölçün. 

2. Parametre değerlerini izin verilen düzeylerle karşılaştırın ve izin 

verilen düzeylerin üzerine çıkıldığında uyarılar oluşturun. 

3. Ekipman bileşenlerinin gerçek durumuyla ilgili verileri CMMS 

sistemine gönderin. 

Özellikler 
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Harici ERP, CAD/CAM/PDM, MES ve BI Sistemleri İçin API 
Bağlantısı 

1. Referans verileri senkronize edin. 

2. Dokümanlar gönderin (sipariş, vardiya görevi, iş listesi). 

3. Güncel veriler elde edin (sipariş  / makine işlemi / ekipman / çalışan). 

4. Herhangi bir CNC tezgahın işlem verilerini elde edin. 

Özellikler 
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DNC İletişimi ve NC Program Yönetimi 

1. NC programların depolanması. 

2. DNC İletişimi (ETHERNET, USB, RS232, IFSP). 

3. NC program kullanımını analiz edin ve çalışan kodu standart  kod ile karşılaştırın. 

Özellikler 
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Bilgisayarlı Bakım 

 

1. Planlanmamış (acil durum) onarımlarının ve servis isteğinin gönderilmesi. 

2. MRO işlemlerini çalışma saatlerine ve CNC makinesinin çalışma planına göre 
düzenleyin. 

3. Planlanmış bakımların yürütülmesini kontrol edin. 

4. Bakım ve onarım personelinin çalışmalarını yönetin ve kaydedin. 

5. Bakım ve onarım hizmetleri için tedarik yönetimi. 

6. Bakım ve onarım işlemlerinde dokümantasyon desteği. 

7. Harici servis organizasyonları ile ilişki. 

Özellikler 
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Güç Tüketimini İzleme 

1. Üç fazlı bir elektrik şebekesinin tüketilen aktif ve toplam gücünü, faz gerilimlerinin 
ve akımlarının değerlerini, dalgalanma, kopma ve gerilim kesintilerinin zamanını 
ve besleme geriliminin kalitesini izleyin. 

2. Seçilen zaman aralığı için tüm göstergeleri hesaplayın: tüm işletme, herhangi bir 
birim ya da çalışan için vardiya, gün, ekipman bazında. 

3. Ana ekipman durumları ile güç tüketimini izleyin ve sınıflandırın: “Üretim” ve 
“Kesinti”; kesinti nedenleri grupları; her grubun kesinti nedenleri. 

4. Belirli bir period için güç tüketimi parametrelerinin ortalama, maksimum ve 
minimum değerlerini kontrol edin. 

Özellikler 
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Video İle Gözlem 

 

1. İşlenen parçanın, operatörün makinedeki hareketlerinin, iş 
sahasındaki durumun video kaydı. 

2. Makineye özel olayların video kaydı, örneğin: makinenin ayarı veya 
onarımı. 

3. Acil durumların ayrıntılı bir şekilde incelenme imkanı. 

Özellikler 



Pasilankatu 2, 00240 Helsinki, Finland  

digitize@mdc-plus.com 

 

 

mdc-plus.com tandem.com.tr 

İmes Sanayi Sitesi, Ümraniye, İstanbul 

zyfra@tandem.com.tr 
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