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KoçSistem
NESNELERİN İNTERNETİ PLATFORMU

Türkiye’nin lider bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem’den farklı
sektörlerin kullanımına uygun olarak tasarlanmış ve entegre
çözümlere sahip IoT Platformu

KoçSistem olarak firmaların Akıllı ve bağlı ürünlerin
desteği ile oluşturdukları yeni nesil iş süreçlerinin;

NESNELERİN İNTERNETİ
Erişimi kolaylaşan akıllı donanımlar ve ucuzlayan haberleşme maliyetleri ile giderek hayatımızda
daha çok yer alan Nesnelerin İnterneti trendi, iş hayatında büyük bir devrime yol açıyor. “Nesnelerin
İnterneti” internete bağlı cihaz ya da makinelerin birbirleriyle veri alışverişi yapabilmesi anlamına
geliyor.
Şirketlerin iş yapış modelleri değişiyor ve üretimden eğitime, otomotivden perakendeciliğe kadar
tüm sektörler nesnelerin interneti dönüşümünün etkisi altında kalıyor. Nesnelerin İnterneti ile
değişen kurumlar hem kendi operasyonlarını hem de müşteriye yaşattıkları deneyimi farklılaştırarak
rekabette öne geçiyor.

•

Güvenli, ölçeklenebilir ve esnek bir altyapı ile yönetimini,

•

Var olan iş süreç ve uygulamalarına entegrasyonunu,

•

Yeni nesil mobil ve kurumsal uygulamalarla zenginleştirilmesini,

•

Müşterilerde artan bir deneyime dönüştürülmesini,

•

Yeni gelir modellerine altyapı oluşturmasını,

•

Toplanan verilerin rekabette avantaj yaratacak değere dönüştürülmesini sağlıyoruz.

Sistemlerin
Sistemi
Sensörler Bağlı İş Süreçleri
Optimizasyon Araçlar Arası

Ürün Sistemi
Sensörler Bağlı İş Süreçleri Optimizasyon

Akıllı,
Bağlı Ürün
Sensörler Bağlı

Akıllı Ürün
Sensörler

Ürün

Kaynak: Harvard Business Review, How Smart, Connected Products Are Transforming Competition, Michael E. Porter and James E. Heppelmann
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Endüstri 4.0’ın üreticilere getirdiği;

ENDÜSTRİ 4.0
Endüstri 4.0 ile sanayideki mevcut üretim anlayışının, bilişim teknolojileri ile birlikte yeniden
şekillenerek rekabet avantajına dönüşmesi hedefleniyor. Bu yeni üretim biçiminde, siber-fiziksel
sistemler, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi birçok farklı kavram ve uygulamaların üretim
sistemlerine, dolayısıyla tüm değer zincirine eklenmesiyle ortaya çıkan yeni bir anlayış söz konusu.
Endüstri 4.0 ile üretim tesisleri; makinelerini, depo sistemlerini, araç-gereçlerini küresel ağlara
dönüştürüyorlar. Üretimde akıllı cihazlar birbirleri ile gerçek zamanlı etkileşim kurarak daha verimli
çalışıyorlar. Birbiriyle konuşan, bağlantılı makineler ürünün kalite kontrolünü yapıp üretim sürecindeki
hataları daha hızlı tespit etmeyi sağlıyor. Tüm bu sürecin yönetildiği akıllı fabrikalarda büyük veri
analiziyle üretim daha da verimli ve kaliteli hale geliyor. KoçSistem olarak, Endüstri 4.0 yaklaşımımızda
sizlere akıllı altyapı, akıllı makine ve akıllı çalışanlar için gerekli teknolojilerle ördüğümüz ve nesnelerin
interneti teknolojisi ile akıllı ve bağlı hale getirdiğimiz bir akıllı fabrika konsepti sunuyoruz.

•

Yeni ürün geliştirme süreçlerinde iyileşme ve sürelerinde kısalma,

•

Üretimde verimlilik artışı,

•

Akıllı üretim sistemleri ile azalan fire oranları,

•

CRM sistemleriyle entegre edilmiş büyük veri analizi ile daha iyi satış planlama

•

Satış öncesi ve sonrası verilen hizmetlerde iyileşme,

•

Uzaktan arıza giderme sayesinde satış sonrası operasyon ve garanti
maliyetlerinde azalma gibi pek çok faydayı elde etmenize katkı sağlıyoruz.

AKILLI
ÇALIŞAN
Akıllı Sensör Altyapıları
Enerji Verimliliği
Akıllı Lojistik
Büyük Veri
Endüstriyel Bulut Altyapısı

AKILLI
ÜRETİM
EKOSİSTEMİ

AKILLI
ALTYAPILAR

El Terminalleri
Endüstriyel Tabletler
Mobil Uygulamalar
Giyilebilir Cihazlar
İnsan Makine Arayüzleri

AKILLI
MAKİNELER
Bağlı Üretim Makineleri
Üretim Robotları
Akıllı Üretim Hatları
Akıllı Depolar

KoçSistem sunduğu yatay nesnelerin interneti platformu Platform360 ile KoçSistem
ve 3. Parti çözümler ile zenginleştirilebilen entegre bir çözüm platformu sunuyoruz.
Bu sayede toplanan veriler uygulamalar ve analitik çözümleri ile paylaşılarak ek değer
oluşturabiliyor. Desteklenen açık standartlar ile uygulama ve donanım bağımlılıkları en
aza indiriliyor.
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KoçSistem olarak firmaların Akıllı ve bağlı ürünlerin
desteği ile oluşturdukları yeni nesil iş süreçlerinin;

Platform 360 ile kurumlar, sahip oldukları fiziksel nesneleri bağlı hale getirerek, müşterilerine, fiziksel ve
dijital birikimlerini bir araya topladıkları bir müşteri deneyimi sunuyor, lojistik, üretim ve satış süreçlerinin
otomasyonunu sağlayarak değer zincirlerini optimize ediyorlar. Bu sayede Endüstri 4.0 ve ürünlerin akıllı
ve bağlı ürün sistemlerine dönüşmesi gibi pazarı değiştiren trendlerden rekabet avantajı sağlıyorlar.
Platform 360 ürün ailesi ile üretimin verimi ve kalitesi artıyor, ulaştırma altyapıları akıllanıyor, varlıklar
uzaktan yönetilebiliyor ve çalışanlar mobil ve entegre dijital işyerlerinde daha verimli çalışabiliyor.

Güvenli, ölçeklenebilir ve esnek bir altyapı ile yönetimini,
Var olan iş süreç ve uygulamalarına entegrasyonunu,
Yeni nesil mobil ve kurumsal uygulamalarla zenginleştirilmesini,
Müşterilerde artan bir deneyime dönüştürülmesini,
Yeni gelir modellerine altyapı oluşturmasını,
Toplanan verilerin rekabette avantaj yaratacak değere dönüştürülmesini sağlıyoruz.

Platform 360 Ana Özellikler;
•
•
•
•
•
•

Nesne iletişim
Güvenlik
Haberleşme İzleme ve Yönetimi
Nesne Yönetimi
Nesne Grup Yönetimi
Konfigürasyon ve Firmware Yönetimi

Platform 360 vizyonu çerçevesinde pek çok sektöre dokunan projelere imza atan KoçSistem üretim,
otomotiv, altyapı ve enerji sektörlerini ana dikeyler olarak ele alıyor ve bu alanlardaki ürünleri ile
müşterilerinin işini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Üretim

•
•
•
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Altyapı

Enerji

Ürün
Sistemleri

ISV
Uygulamaları

Veri Danışmanlığı

KoçSistem Çözüm Dikeyleri

Yatay nesnelerin interneti çözümlerinin anahtarı olan
Platform360’ ın başlıca fonksiyonları aşağıdaki gibidir;
Farklı nesne haberleşme protokollerine destek vermek
Haberleşmenin güvenli bir şekilde yapılmasını yönetmek
Nesne sanal modelini yönetmek
Nesne kurulum süreçlerini, konfigürasyon ve firmware’lerini yönetmek
Ortak nesne veri modellerini yönetmek
Alarmları kolay iş akışları ile yönetmek
Karar destek mekanizmalarına girdi üretecek ortak servis katmanı sağlamak
OneM2M mimarisi ile farklı cihazların ürettikleri bilgileri bir arada toplamak ve uygulamalara
sunmak
Esnek Büyük Veri ve analitik altyapısı ile toplanan verileri hızlı ve kolay analiz etmek
Yatay nesnelerin interneti platform altyapısı üzerinden sunulan ortak fonksiyonlar ile daha
hızlı değer oluşturmak ve verileri uygulamalar arasında kolayca paylaştırmak
Esnek Kurulum Seçenekleri ile yerinde(on-prem), hibrit veya SaaS modeller ile hizmet
sağlamak

Otomatik Yeni Nesne Keşfi
Veri Yönetimi
Alarm Yönetimi
Akan Veri Üzerinden Karar
Veri Analitik

Uygulama & Veri & Hizmet Pazaryeri

Platform 360 varlıkları iş değeri yaratacak şekilde izleyen yöneten ve toplanan verileri büyük veri
ortamlarında analiz eden kurumsal bir nesnelerin interneti platformudur. Platform 360 temelde küresel
OneM2M mimarisi referans alınarak geliştirilmiş, bu sayede ortak veri modelleri üzerinden farklı
çözümlerin müşterek çalışmasını sağlar. Toplanan veriler ise büyük veri ortamında saklanarak, veri
analitiği ile doğacak değerlere altyapı sağlar.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vendor
Sistemleri

Partner SDK

Kurumsal Nesnelerinİnterneti Platformu

Güvenlik

Dijital dönüşümün getirdiği fırsatlarla birlikte birer teknoloji şirketi haline gelen kurumlar, Nesnelerin
İnterneti vizyonu ile altyapılarından, varlıklarından ve çalışanlarından topladıkları veriler üzerinden
sağladıkları değer önermeleri ile rekabet avantajı sağlayarak işlerinde daha iyiye ulaşıyorlar. KoçSistem,
baz istasyonları, elektrik sayaçları, üretim ekipmanları gibi pek çok cihazı uzaktan yöneterek başladığı
Nesnelerin İnterneti yolculuğuna, Nesnelerin İnterneti Platformu “Platform 360” vizyonunu ortaya
koyarak devam ediyor.

•
•
•
•
•
•

NB-LTE

•
•
•
•
•
•

OPC UA desteği ile PLC verilerinizi kolayca toplar
Fabrikanın dijital ikizini oluşturmanızı sağlar
Üretim Verimlilik(OEE) Raporlar
Üretim Duruşlarının Detaylı Takibini yapar
Fabrika, üretim hattı ve üretim istasyonlarınızın performansını vardiya bazlı yönetir
Yönetim Dashboardları ile yöneticilerin verilere hakim olmasını sağlar
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AKILLI ÜRETİM: MANUMETRİKS
KoçSistem üretim otomasyon sistemi Manumetriks ile üretim
sistemlerini anlık izlemenizi, operasyonel verimliliği artırmanızı, üretim
kayıp maliyetini azaltmanızı sağlayarak işinize yüksek değer katıyoruz!
ManumetriKS, üretim hattında yarı mamül üzerinde yapılan operasyonların anlık olarak izlenmesini ve
tanımlı standartlara göre gerçekleşmesini sağlayıp kontrol eden, üretimde kullanılan bir ekipmandan
ne oranda fayda sağlayabildiğini ölçen ve iyileştirme yapılması sağlayan entegre bir yönetim sistemidir.
ERP sistemleriniz ile üretim sahası arasındaki entegrasyonu sağlarsınız İşlemsel veriler elle girişe gerek
kalmaksızın otomatik olarak oluşur ve makinelerden beslenir. Yarı mamül ve malzemelerin depolardan
bulunması, üretime doğru malzemenin doğru şekilde, miktarda ve zamanda verilmesi sağlanır. Kalite
üretim aşamasında yükseltilir. Operatörün teknik yönlendirilmesi ile problemli durumlara anında
müdahale edilebilir. Kusurlu ürünler üretim hattından kolaylıkla ayıklanır. Yatırımlarınızı daha doğru
planlayabilirsiniz. Daha doğru üretim / bakım planlaması yapabilmenize olanak sağlanır. Gereksiz
ekipman satın alımları yerine mevcut ekipmanın performanslarının arttırılması için aksiyonları
belirlemenize yardımcı olur.

AKILLI ALTYAPI: SİTELİNK
Sitelink, uzaktaki kritik lokasyonlarınızı tek noktadan izlemek ve
yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir varlık yönetimi platformudur.
Sitelink ile sahadaki varlıklarınızın iş süreçlerini kusursuz bir uyumla
istediğiniz yerden, istediğiniz zaman yöneterek geleceğe, doğru adımlarla
ilerlersiniz. Çözümümüz iki ana parçadan oluşmaktadır: Sitelink Uzaktan
Yönetim Ünitesi ve Sitelink Yönetim Merkezi. Çözümümüz güçlü yönetim
ve raporlama kabiliyetleri ile alarmları, trendleri ve sistem durumunu
izlemenizi sağlayarak uzaktaki varlıklarınızı yönetmeyi sağlar. Sitelink
uzaktan enerji yönetimi, güvenlik sistemi kontrolü, lokasyon iklimini,
fiziksel erişimleri ve daha pek çok fonksiyonu sağlar.
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AKILLI ENERJİ: SİSTEMETRİKS
KoçSistem, elektrik şebekesindeki gerçek zamanlı, doğru, güvenilir veri toplama, saklama ve
yönetimi süreçleriniz için KoçSistem SistemetriKS çözümünü sunuyor. SistemetriKS; sayaç
verilerinin otomatik olarak uzaktan okunması, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması,
doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, saklanması ve ilgili taraflara istenen formatta
sunulması amacıyla geliştirilmiş özel bir “Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi” dir. SistemetriKS
5’den fazla haberleşme ünitesi ve yerli ve yabancı 50’den fazla sayaca desteği ile sizi donanım
üreticilerine bağımlılıktan kurtarır.

Sayaç okumada yaşanan problemler;
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•

Geniş bir alana dağılmış abonelerin lokasyonuna fiziksel olarak gidilmesi
zorunluluğu ve yaşanan zorluklar

•

Personelin sayaç okuma hatasına açık olma riski

Sistemetriks ile probleme yönelik sunulan çözümler;

•

Sayaç okuma süresinin uzunluğu

•

Uzaktan Okuma Hizmeti ve Enerji Veri Yönetimi

•

Yetkisiz müdahalelerin anlık olarak saptanamaması

•

Ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi

•

Ani tüketim değişikliklerinin takip edilmemesi

•

Faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenecek olması

•

Okuma, hesaplama ve faturalandırma süresinin uzunluğu

•

Abonelerin kendi tüketimlerini bu sistem vasıtasıyla online izleme olanaklarının bulunması

•

Şebeke güç kayıplarının denetiminin zor olması

•

Okuma ve hizmet kalitesinin artması

•

Kayıp ve kaçağın azaltılması
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SAYISAL YAYINCILIK : Pixage

BÜYÜK VERİ PLATFORMU: IQPLUS

Pixage, KoçSistem tarafından geliştirilen, tüm ekranlarınızı ve yayın akışınızı tek bir
merkezden yönetmenizi sağlayan yeni nesil dijital yayıncılık uygulamasıdır.

IQPlus Büyük Veri Platformumuz ile karmaşık verilerinizi sadeleştirerek
işinize değer katıyoruz. Büyük Veri uygulamaları kurumların geleceğe yönelik
stratejilerinin başarısını artırmak için verinin toplanmasını, depolanmasını,
analizini ve bu veriler ile planlama yapılmasını sağlayan uygulama ve teknolojiler
bütünüdür. KoçSistem, kurumların operasyonel süreçleri sonrası analize,
raporlamaya, modellemeye, iş sonuçlarını daha iyi, daha hızlı, daha kolay
anlamaya ve ileriye dönük tahminler yapmaya odaklı analitik iş çözümleri sunar.

Doğru zaman ve noktada, kaliteli yayın ve zengin görsel içeriklerle mesajınızı hedef kitlenize
en etkili şekilde iletebilirsiniz.

Ne Sunar?
Geleneksel yöntemlerin basım ve dağıtım maliyetlerinden tasarruf edin
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Pixage, basılı görsel ve ilanlara göre çok daha esnek ve tasarruflu bir çözüm sunar.
Mesajlarınızı istediğiniz anda tüm ekranlarınıza merkezi bir sistem üzerinden iletebilirsiniz.

IQPLUS büyük veri platformunun
avantajları nelerdir?

Güncel ve ilgi çekici içerikler ile tanıtımlarınızın etkisini arttırın

•

İş sonuçlarınızı daha iyi, hızlı ve kolay analiz edersiniz.

İçeriklerinizi yönetim paneline entegre uygulamalarla zenginleştirirken, yönetim
esneklikleriyle tüm içeriklerinizin kontrolünü kolayca sağlayabilirsiniz.

•

Farklı kaynaklardan toplanan çeşitli verilerin içeriğini zengin
raporlara dönüştürerek, karar verme hızınızı artırırsınız.

•

Görsel anlamda ilgi çekici ve kolay okunabilir raporlar elde edersiniz.

Yayın akışınızı özelleştirin

•

Tüm yayın akışınızı mekan ve zamana göre gruplayabilir, hedef kitlenize doğru zamanda
doğru mesajı iletebilirsiniz. Böylece doğru zamanda, doğru hedef kitle ile görsel metotlarla
iletişim kurabilir, mesajınızı en etkili şekilde iletebilirsiniz.

Geleceğe yönelik tahminlerinizi somut veriler üzerinden en doğru
şekilde yaparsınız.

•

Verilerinizi hedeflerinize uygun olarak seçeceğiniz veri ambarı
çözümleri ile çok boyutlu analizi olanaklı kılacak biçimde
paylaştırırsınız.
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