
PlantMaster

Üretim Yönetim Sistemi (MES)

PlantMaster,PlantMaster, üretim takip ve yönetimi için önde gelen bir kontrol sistemidir. Güçlü ve kapsamlı 
ve esnek bir yönetim aracıdır. Yöneticilerin oper asyonel mükemmelliği elde etmelerini ve 
değişen koşullara hızla cevap vermelerini sağlar. PlantMaster,PlantMaster, Industry 4.0’ın tam merkezinde 
yeralmanızı sağlar. Akıllı Fabrika bağlantısı ile güçlü depolama ve güvenli iletişim özelliklerine 
sahip bir MES modülü sunmaktadır.

 
as

se
m

bl
y 

th
er

m
o 

fo
rm

in
g 

bl
ow

 m
ol

di
ng

 
ex

tr
us

io
n 

in
je

ct
io

n 
m

ol
di

ng

ENDÜSTRI

Verimlilikte 
artış

Şeffaf lojistik 
süreçler

Düşük enerji 
tüketimi

Artan müşteri 
memnuniyeti

Düşük hurda 
oranları

5

TR  ürün broşürü A01069 



2

 PlantMaster PlantMaster konsepti

	 Makineleri	ağa	bağlama

PlantMaster,PlantMaster, makineleri merkezi sunucuya bağlamak için kablolu 
ve kablosuz ağları desteklemektedir. Makineler, otomatik ve elle veri 
toplamak veya doğrudan Ethernet arabirimi aracılığıyla sunucuya 
bağlanmak için BMSvision Veri Birimlerinden (bir sonraki sayfaya 
bakın) donatılmıştır.

	 Uzak	siteleri	bağlama
PlantMaster PlantMaster birden fazla tesisin bir merkezi sunucuya bağlanmasını 
desteklemektedir Uzak sitelerde BMSvision Veri Birimleri, şirketin 
multi-site LAN (Çoklu Ağ) aracılığıyla PlantMaster PlantMaster sistemine 
bağlanır. Merkezi PlantMaster PlantMaster sunucusunda bulunan “çoklu alan 
birleştirme modülü”, tüm siteler için tek bir raporlama ortamında 
entegre raporlamaya olanak sağlar.

	 Sistem	gereksinimleri
PlantMaster PlantMaster Windows tabanlı olup hem fiziksel sistemlerde hem de 
sanal ortamında kurulabilir. Uygulama ve veritabanı ayrı sunucularda 
çalışabilir. Veritabanı Oracle veya SQL ile yürütülmektedir. Citrix 
gibi Terminal Hizmetleri de desteklenmektedir.

	 ERP	sistem	entegrasyonu
PlantMaster PlantMaster müşterinin ERP sistemiyle kolayca entegre olur. Standart 
bir arayüz aracılığıyla, sipariş ve ürün verileri ERP sisteminden 
aktarılarak ve PlantMaster PlantMaster veritabanına gönderilir.

Entegre ihracat fonksiyonu, PlantMaster’PlantMaster’dan üretim verilerini, 
hesaplanan üretim çizelgelerini, devam eden işi ve performans 
göstergelerini doğrudan ERP sistemine yüklemek için imkan verir
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 Makineleri PlantMaster’PlantMaster’a	bağlama

 DU11DU11 ve DU9DU9:	Dokunmatik	ekranlı	Veri	Birimleri

IoT’ye hazır Veri Birimleri DU9DU9, DU11DU11 ve DU15DU15 maksimum esneklik ve optimum kullanım kolaylığı 
için tasarlanmıştır. Renkli dokunmatik ekrana ve grafiksel kullanıcı arayüzüne sahiptir ve kanıtlanmış 
BMSvision Bluetooth tabanlı kablosuz ağ arayüzü ile veya müşterinin Wi-Fi ağı üzerinden kablolu 
Ethernet ile bağlanabilir.

Kayıtlar çevrim süresini, üretilen miktarı, çalışma ve durma zamanını kaydeder ve operatörün durma 
ve hurda nedenleri gibi ek bilgileri girmesine izin verir. Ayarlanabilir ekran aracılığıyla tüm üretim ve 
planlama verileri gerçek zamanlı olarak gösterilebilir.

DU11DU11 ve DU15DU15’te belgeler sunucudan kolayca indirilebilir ve görselleştirilebilir. Bu şekilde, kalite kontrol 
dokümanları, kurulum verileri, üretim çizimleri ... operatörlerin ihtiyaç duyduğu yerlerde kullanılabilir. 
Bu, “kağıtsız üretim” için önemli bir adımdır.

Üretimde daha düşük talep taşıyan makineleri birbirine bağlamak için maliyet açısından daha iyi olan 
DU11DU11 ve DU15DU15 yerine kullanılabilir. DU9DU9 ayrıca ekstrüzyon hatlarının ikinci bir terminali olarak da 
kullanılır. Bu durumda, üretim verilerinin elde edilmesi ve durdurma nedenleri girişi için ekstrüder 
tarafına bir DU9DU9, paketleme talimatlarının, hurda girişinin ve etiketlerin basılması için ambalaj tarafında 
bir DU11DU11 veya DU15DU15 monte edilir.

DU2PDU2P hariç tüm Veri Birimleri, Backup & Recovery ile genişletilebilir ve sunucu veya ağ çökmesi 
durumunda en az 24 saat yerel veriler depolanabilir.

IIoT 	 Ethernet	arayüzü	veya	IIoT	donanımlı	makineler
En yeni nesil üretim makineleri genellikle ana bilgisayar iletişimi için Ethernet arabirimi ile donatılmıştır. 
Bu makineler standart bir Ethernet ağı (UTP5 kablosu) vasıtasıyla veya kablosuz iletişim için DU7DU7 
Veri Birimi kullanılarak bağlanabilir.

OPCCOnneCtOrOPCCOnneCtOr, ağda bulunan herhangi bir makineye OPC sunucusunun kolay ve doğrudan entegrasyo-
nunu sağlayan kullanıcı dostu bir araçtır. Enjeksiyon kalıplama makineleri için Euromap 77 arayüzünü 
desteklemek için geliştirilmiştir, ancak kapsamlı bir programlama gerekmeksizin herhangi bir OPC UA 
sunucusuyla arayüz oluşturacak şekilde yapılandırılabilir, böylece MES sistemi için toplam yatırımı ve 
satınalma maliyetini azaltır.

 WeB-DUWeB-DU:	Birden	çok	makine	için	arayüz	uygulaması

WeB-DUWeB-DU uygulaması, otomatik veri toplama (üretim sayısı, duruşlar, ...) için DU2PDU2P veya DU7DU7 başsız cihazlarla donatılmış veya Ethernet üzeri-
nden bağlanan bir grup makine için HMI olarak kullanılır. WeB-DUWeB-DU, PC, tablet ve akıllı telefon gibi tarayıcı özellikli herhangi bir dokunmatik 
ekranlı cihaza uygulanabilir. BMSvision, 15,6 ”ekranlı Dokunmatik Panel PC içeren WeB-DUWeB-DU’yu sunar.

DU11DU11

DU9DU9

DU15DU15

DU2PDU2P

DU7DU7

Daha fazla bilgi için web sitemizdeki Veri Birimi (Data Unit) broşürlerini okuyunuz.
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	 Raporlama

Tüm veriler Oracle veya SQL ilişkisel veritabanında saklanır. 
Kullanıcılar, çoklu dönem seçimi, geçici filtreleme ve geçici vurgu-
lama özellikli etkileşimli raporlar ve grafikler içeren güçlü bir rapor 
ve formül üreteci sayesinde, kendi hesaplamalarını ve raporlarını 
tanımlayabilir ve yapılandırabilirler.

Raporlama aracı, modern üretim tesisleri için gereken her türlü 
raporu kolayca oluşturmak için sihirbazları içerir.

Raporlama zamanlama özelliğiyle, raporlar vardiya sonundan itibaren 
belirlenen zamanlarda oluşturulur ve farklı çıktılara aktarılır, örn. 
yazıcı, dosya klasörü, e-posta, HTML sayfası.

Bütünleşik grafik sayesinde yöneticiler, tüm Anahtar Performans 
Göstergelerini (KPI) hızlı ve şeffaf bir şekilde analiz etmek ve 
değerlendirmek için kendi kişiselleştirilmiş “panolarını” oluşturabilir.

	 Gerçek	zamanlı	üretim	görünümü	için	hızlı	tepki

	 Makine	izleme

PlantMaster’PlantMaster’ın en önemli gerçek zamanlı analiz aracı PlantVieWPlantVieW’dir. 
Üretim tesisinin renk kodlu yerleşiminde, makine rengi makine 
durumunu veya alarm durumunu gösterir.

Kullanıcı, görüntülenecek bilgi türünü seçebilir. Kullanıcı tanımlı 
“filtre setleri” yalnızca belirli bir şartla eşleşen makineleri gösterir, 
örneğin% 85’in altındaki OEE’ye sahip tüm makineler, çok fazla 
atık üreten makineler ...

Belirli bir makinedeki veya makinelerin grubunda “bir mouse tıklaması 
ile”, seçilen makina (lar) için ayrıntılı bilgi içeren bir pencere açar.
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 ManageMent DashBoarDManageMent DashBoarD 
(Yönetim	Kontrol	Paneli)

Bu modül, farklı BMSvision yazılım modüllerinde bulunan tüm verile-
rin tek bir web tabanlı rapor halinde bir araya getirilmesini sağlar.

Bu araç ile her kullanıcı, tüm önemli KPI’ları bir bakışta gösteren 
kendi gösterge panelini oluşturabilir. Bu sayede, yönetici verimlilik, 
kalite ve enerji tüketimi ile ilgili tüm önemli bilgileri tek bir ekranda 
gerçek zamanlı olarak gösterebilir. Yakınlaştırma işlevleri, gerektiğinde 
ayrıntılı olarak ayrıntıya dökmesini sağlar.

 BI ConneCtBI ConneCt

Bu isteğe bağlı uzantıyla, tüm veriler Qlik Sense ve Power BI gibi 
standart iş analizi araçlarında kullanıma sunulur. Bu araçlarla, 
kullanıcı tüm veriler üzerinde özgürce arama yapabilir ve keşfedebilir 
ve yeni fikirler ortaya çıktığında analizini anında dönüştürülebilir. 
Yenilikçi görselleştirmeler, hızlı ve akıllı kararlar verebilmek için 
tüm verileri doğru bağlama yerleştirir.

 OEE (Genel	Ekipman	Etkinliği)

PlantMaster,PlantMaster, OEE raporlaması için gerekli tüm unsurları içerir: 
ekipmanın kullanılabilirliği, performansı ve üretim kalitesi (reddetme) 
makinelerden otomatik olarak toplanır. Bu önemli KPI’ların analizi, 
verimi arttırarak maliyeti önemli ölçüde düşürür.

“Çoklu alan birleştirmesi” modülü ile yöneticiler, operasyonlar en iyi 
performans gösterenlerden öğrenmek için KPI’ları siteler arasında 
karşılaştırabilir (kıyaslama).

	 Sürekli	iyileştirme	için	veri	analizi

Uygun süre

Yükleme süresi

İşlem süresi 
(Uygunluk)

Net çalışma süresi 
(Performans)

Değerli çalışma süresi 
(Kalite)

Planlı 
duruş

Duruş 
kaybı

Kalite 
kaybı

Hız kaybı

U x P x K = OEE
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	 İş	programlarını	yönetme

MONTH

	 Gerçek	zamanlı	iş	programı

PlantMaster’PlantMaster’in plan tablası, müşterinin talep ettiği teslim tarihlerini 
karşılayıp karşılamayacağınızı saniyeler içinde size bildirebilir. 
Siparişler doğrudan sisteme girilebilir veya ERP sisteminden 
indirilebilir.

Tesisdeki gerçek duruma ve veritabanında saklanan teknik 
kısıtlamalara dayanarak, bakım programlama, sistem planlayıcının 
optimum iş sıralamasını bulmasına yardımcı olur. İşler, plankarede 
basit “sürükle ve bırak” işlemleri ile yeniden düzenlenebilir. Çok 
geç olan işler otomatik olarak vurgulanarak, planlayıcının durumun 
kontrol altına alınması için gerekli önlemleri almasına izin verilir.

203272
	 Kan	Ban	desteği

Geleneksel sipariş bazlı planlamadan (itme) Kan Ban planlamasına 
(çekme) geçiş yapan üreticiler giderek artmaktadır. PlantMaster PlantMaster bu 
Kan Ban işlevselliğini desteklemektedir.

Kan Ban felsefesinde, malzeme veya bileşen gereksinimleri, bu 
bileşeni tüketen süreçle tetiklenir. Bu bileşeni üreten çalışma 
merkezine bir “Kan Yasaklama Kartı” gönderilir. Bu barkodlu kart, 
gerekli ürün kodu, alet ve miktarı içerir. Bu kartın makinede taranması 
PlantMaster PlantMaster veritabanında otomatik olarak bir “üretim işi” üretir.

203272 	 Etiket	basımı	ve	lojistik

PlantMaster,PlantMaster, üretilen ambalaj veya paletler için lojistik verilerin 
kayıt edilmesini de desteklemektedir. Doğru etiketler gerçek zamanlı 
olarak basılır ve üretim verileri otomatik olarak ERP’ye raporlanır.
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kWhkWh 	 Harcamaları	raporlama

energyMaster,energyMaster, PlantMaster PlantMaster izleme ve zamanlama modülüyle sorunsuz 
bir şekilde birleştirilir. Üretim verilerini enerji tüketimi ile ilgili bilg-
ilerle birleştirmek, her sipariş ve ürünün toplam üretim maliyetinde 
enerji bileşenini değerlendirmeye olanak tanıyan güçlü bir özelliktir.

Hedef olarak Enerji Verimliliği Planı belirlenerek önemli enerji tasar-
rufu sağlanabilir. energyMaster,energyMaster, kısa bir geri ödeme süresi sağlarken 
hızlı enerji tasarrufu eylemleri için analiz ve karar vermeyi sağlayan 
en doğru yazılım paketidir.

	 Enerji	tüketiminin	izlenmesi

energyMaster energyMaster modülü ile PlantMaster PlantMaster MES sistemi, üretim tesisinde 
enerji kullanımını optimize etmek için güçlü bir araçla genişletilir. 
İzleme ve Hedefleme ilkesini takiben, tam analiz ve optimizasyon 
için çeşitli enerji tüketimlerini (elektrik, gaz, basınçlı hava, su, 
buhar) haritalandırır.

Enerji sayaçları makinelerde Veri Birimlerine bağlanabilir ve enerji 
verileri MES veri toplama ağını kullanarak sunucuya aktarılır. Bu 
nedenle, veri toplama altyapısına ek bir yatırım yapılmasına gerek 
yoktur.

 energyMaster:energyMaster:	Enerji	yönetimi

Daha fazla bilgi için web sitemizdeki EnErgyMastErEnErgyMastEr broşürünü okuyun.
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	 Tesislerdeki	iletişim

 Dijital	sinyal
PlantMaster PlantMaster fabrikada gerçek performansın (OEE), çıktıların / 
reddedilenlerin, alarm koşullarının hızlı ve etkili iletişimi için bir 
DID (Dijital Bilgi Ekranı) ile genişletilebilir. DID sürücü yazılımı 
ekranların esnek yapılandırılmasına izin verir, örneğin:

• Görüntülenecek veriler
• (BMSvision PlantVieWPlantVieW veri öğelerinden seçilebilir).
• Metin yazı tipi / boyut / renk.
• Makine filtresi.
• Güncelleme aralığı.

	 Alarm	kullanımı	ve	mesajlaşma

“Alarm kullanımı” yazılımı, seçilen parametreleri veya KPI’leri 
önceden tanımlanmış istisna sınırlarıyla sürekli olarak karşılaştırır.

Bir “alarm durumu” tespit edilir edilmez yazılım, bir akıllı telefondaki 
MyMesMyMes uygulamasına ya da Akıllı Bileklik’e (sMart BraCeletsMart BraCelet) mesaj 
göndererek, makinenin Veri Birimine bir alarm mesajı gönderirken, 
bir lambanın etkinleştirilebileceği bir veya daha fazla eylemi tetikler 
Veri Birimi ekranında görüntülenir. “Artış senaryosu” tanımlanabilir, 
örneğin bir kişi belli bir süre içinde bir mesaja tepki vermezse başka 
bir kişiye bir mesaj gönderilir.

“Artış senaryosu” tanımlanabilir, örneğin bir kişi belli bir süre içinde 
bir mesaja tepki vermezse başka bir kişiye bir mesaj gönderilir.

Daha fazla bilgi için web sitemizdeki MyMESMyMES ve Akıllı Bileklik (SMart BracElEtSMart BracElEt) broşürlerini okuyun.
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 QMaster:QMaster:	statistiksel	Süreç	ve	Kalite	Kontrolü	(SPC/SQC)

	 Kontrol	planı	ve	kontrol	siparişi

PlantMaster PlantMaster SPC modülü QMaster,QMaster, prosesinizi optimum ürün kali-
tesi için gereken şartlar dahilinde tutar ve müşterilerinizin kalite 
güvence programları için talep ettiği belgeleri üretir.

Her ürün için kalite yöneticisi, izlenecek parametreleri, örnekleme 
stratejisini ve ayrıca kullanılacak hesaplamaları içeren kalite ve 
proses kontrol planını tanımlar.

PlantMaster PlantMaster çizelgeleme yazılımı ile bir bağlantı, her üretim emrinin 
başlangıcında otomatik olarak denetim emirlerinin oluşturulmasını 
sağlar. Kalite kontrollerinin geciktiği üretim emirleri, sistem tarafından 
otomatik olarak vurgulanır.

	 Gerçek	 zamanlı	 veri	 girişi	 işleme	 ve	
raporlama

Proses parametreleri, parçaları ilişkili veriler doğrudan ölçekler ve 
kumpas gibi ölçme cihazlarından örnek alınırken veya bir PC’de 
bir giriş programı aracılığıyla manuel olarak girilirken, makinelerde 
Veri Birimleri (makine denetleyicisi veya analog girişlerle seri veya 
Ethernet arabirimi) kullanılarak veya bir tablet veya akıllı telefon 
gibi bir mobil cihaz ile otomatik olarak toplanır.

PlantMaster PlantMaster SPC/SQC modülü, kapsamlı raporlama araçları seti 
sunar: değişkenler ve nitelikler için kontrol grafikleri, histogramlar 
ve süreç kapasitesi hesaplamaları. Kullanıcı değişkenler için X-R, 
X-S ve bireysel değerler grafiklerinden birini seçebilir. Nitelikler için 
P, NP ve pareto grafikleri mevcuttur. Sistem otomatik olarak alarm 
ve uyarı limitlerini hesaplar.
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203272
	 Hammaddeden	bitmiş	ürüne	kadar	takip

 Süreç	yönetimi
“Süreç yönetimi” modülünde, kullanıcı her bir ürün veya ürün 
grubu için bir yönetim tanımlar. Bu yönetim, ürünü imal etmek 
için gerekli tüm ürün adımlarını açıklar. Yönetim alanındaki her 
bir işlem adımı için, makine veya iş istasyonu yanı sıra toplanacak 
tüm veriler de tanımlanır.

Tipik izlenebilirlik verileri belgelendirilecek operatörler, parti 
numaraları ve parça numaraları ile proses ve kalite parametrelerini 
içerir.

Üretim işlemi sırasında sistem, belirli verilerin unutulduğu veya 
hatalı girildiği durumda tüm verilerin toplanıp toplanmadığını 
gerçek zamanlı olarak kontrol eder ve bir alarm üretir (örneğin bir 
lambayı etkinleştirir).

203 	 İzlenebilirlik	raporları

Güçlü bir raporlama modülü, ürün, bileşen ve hammadde başına 
ileri ve geri izleme ve müşteri şikayetlerinde neden araması için 
raporlar sunar.

Sistem, sevk edilen her bir ürün için, her bir üretim aşamasında 
kullanılan hammadde ve bileşenleri, proses parametrelerini, kalite 
kontrol sonuçlarını ve ürünü üreten operatörleri saklar ve rapor eder.

Bilgiler, on yıl süreyle saklanabilir.
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	 Operatör	izleme

	 Oturum	Açma	/	kapatma

Operatör takibi hem doğrudan hem de dolaylı operatörlerin bir 
makineye BMSvision Veri Birimi üzerinden giriş yapmalarını / 
kapatmalarını sağlar. Bu, çeşitli şekillerde yapılabilir:

• Operatör tanım numarası (operatör kimlik kodu)
• RFID yakınlık cihazı (etiket okuyucu)
• Barkod yuvası okuyucu
• CCD tarayıcı

Operatörler yalnızca makineye giriş yapmaları gereken (vardiyanın 
sonunda otomatik olarak kapanır) ve denetleyiciler, kalite operatörleri 
ve bakım oturum açma ve oturumu kapatma ihtiyacı duyanlar gibi 
kategorilere ayrılabilir.

	 Operatör	bazlı	raporlar

Operatör izleme yazılımı, kayıtlı tüm bilgileri operatör koduna göre 
saklar. Operatörler tarafından üretim, hurda, duruş ve verimlilik 
gösteren raporlar üretilebilir. Dolayısıyla işemri maliyetlerinin işemri 
ve ürünlere doğru olarak dağıtılmasına izin veren her üretim işemri 
için doğrudan ve dolaylı işgücü etkisi raporlanabilir.
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