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Üretim Sahasında Dijital
Dönüşüm Sistemi

Rekabette Önde Olun!
trexDCAS’ın sunmuş olduğu Dijital Dönüşüm olanakları ile;

Üretim sahanızın kapasitesini, duruşlarını ve kayıplarını anlık ve eş zamanlı toplanan veriler sayesinde keşfedin.

trexDCAS öneriyor!

Keşiflerinizi ek maliyet gerekmeden, öz kaynaklarınıza uygulayacağınız KAIZEN iyileştirmeleriyle
KAZANCA ÇEVİRİN!

Makine Kapasitesini
Operatör Verimliliğini

             Iskarta Oranları

Sahaya İn
Bağlantı Kur

Öğren 
Kayıpları Bul

Optimize Et
İyileştir

www.trex .com.tr

ARTIRIN !

AZALTIN !

Nasıl Mı?
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Irak

Ürdün

Nijerya

Pakistan

Türkiye Azerbaycan

Türkmenistan
Tajikistan

Kırgızistan

Kazakistan

Özbekistan

Rusya

Yunanistan

İtalya

Avusturya

Hollanda

Romanya

Polonya

En Büyükler trexDCAS’ı
Tercih Etti
Ölçmeden değerlendiremez, değerlendiremeden iyileştiremezsiniz!

trexDCAS, sahip olduğu trexDCAS MES Ana Lisansı ile sahanızdaki Kayıp Buz 
Dağları’nı kolaylıkla keşfetmenizi, sahip olduğunuz tüm KPI’ları ya da size önere-
ceğimiz diğer KPI’ları hızlı ve doğru bir şekilde ölçmenizi ve bu yolla Görsel-Şeffaf 
ve Akıllı Üretim Ortamları oluşturmanızı sağlar.

Zaman, performans ve kalite kayıplarını bulur, nereye atak yapmanız gerektiği 
konusunda size yol gösterir.
Bu sayede,

     Üretim ve yedek parça stok bulundurma maliyetlerinizde,

     Bakım maliyetlerinde,

     Arıza oluşma sayılarında ve sıklıklarında,

     Arıza müdahale sürelerinde,

     Iskarta/hurda çıktılarında azalma

meydana gelirken, KARLILIĞINIZ ARTAR ! 
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Bizi tercih edenlerden.

www.trex .com.tr

Dünya Standartlarında
Saha Tecrübesi

farklı sektör
15+

fabrika
300+

operatör
55.000+



Entegrasyon Yönetimi
trexDCAS Entegrasyon Yönetim Sistemi, sahip olduğunuz 
tüm alt ve üst sistemler ile çift yönlü iletişim kurmanızı sağlar.

Bu sistem sayesinde, ERP sisteminiz ile bağlantı kurarak tüm iş 
emri verilerinizi otomatik olarak alabilir ve oluşan tüm üretim 
teyitlerinizi yine otomatik olarak ERP sisteminize yazar.

Bununla da kalmaz,

     Planlama ve Çizelgeleme Sistemleri

     Depo Yönetim Sistemleri

     Kalite Doküman Yönetim Sistemleri

     Bakım Onarım Yönetim Sistemleri

     İş Akış Sistemleri ile entegrasyon kurarak mükerrer veri            
     girişlerinin önüne geçer.

trexDCAS

SAP

IFS

MICROSOFT

LOGOCANIAS

EES

MICRO

NETSIS

ORACLE ABASERP

SYSMOND

BOYSWEB

EBA
QDMS

ENSEMBLE

ICRON
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Endüstriyel IoT Platformu
Kurumsal Büyük Veri
İleri Analitik
Makine Öğrenmesi Uygulamaları
Yapay Zeka Uygulamaları
Kestirimci Bakım
Hat Dengeleme
Anomali Tespiti
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Mobil Uzaktan Yönetim
trexDCAS ile üretim sahanızın tamamı her an her yerde sizinle. Üstelik
olası sorunları sizin arayıp bulmanıza gerek bırakmadan, sizin yerinize
tespit eder.

Anlık olarak, üretim sahanızın tüm detaylarını görebilir, yaşanan arızalarda alınan
aksiyonları takip edebilirsiniz.

Geçmişe yönelik üretim verilerinizi filtreleyerek, inceleyebilir, anlık olan veriyle
kıyaslayabilirsiniz.
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Anomali Tespit Sistemi
Artık arızi durumların tespiti için klasik raporlama yöntemleri ile vakit kaybetmenize gerek yok!

trexDCAS Anomali Tespit Sistemi, duruşlarınızı, ıskartalarınızı, arızalarınızı, OEE ve tüm
parametrelerinizi ve hatta dilediğiniz farklı KPI’larınızı sizin yerinize takip eder ve trend analizlerini
yaparak anormal giden bir şeyler varsa sizi bilgilendirir.
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Anlık Uyarı Sistemi
Makine duruşları, ilk onay ve frekansiyel kalite kontrol duruşları SMS, E-Mail ve Push Notification
(anlık bildirim) yoluyla iletilir.

Arıza durumlarında, belirlenen kritik süreler aşıldığında, hiyerarşik olarak ilgili kişiler anlık uyarı
sistemiyle otomatik olarak bilgilendirilir.

Ekipman kullanım ömrü takibiyle, bakım personeline bilgilendirme yapılır.
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ANDON Yönetimi
trexDCAS ANDON Yönetim Sistemi, fabrika sahanızı uçtan uca görselleştirmenizi sağlar. Tüm saha
çalışanlarınızda farkındalığın artmasına yardımcı olur.

Görsel bir fabrika sahası oluşturmanızı sağlar. Üretim operasyonları sırasında almak istediğiniz
tüm alarmları oluşturmanızı sağlar.

Olası aksaklık durumlarında operasyonların durdurulmasını sağlayarak, hatalı üretimin devam
etmesinin önüne geçer. Özel olarak tasarlanan, yönetim dashboardları, BI çözümleri ile üretim
verilerinizin tamamını izlemenizi sağlar.
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Kalite Yönetimi
trexDCAS Kalite Yönetim Sistemi, 16949 standardına ait tüm girişleri ve kayıtları oluşturmanızı
ve denetimlerden kolayca geçmenizi sağlayacak çok detaylı bir alt yapıya sahiptir.

İdari Kabul

Teknik Kabul

İlk Onay

Frekansiyel Kontrol

Final Kontrol

Tedarikçi Hata Bildirim Formları

8D

İç/Dış Düzeltici Faaliyet Formları gibi bir çok alt fonksiyon ile üretim sahanızdaki tüm kalite
süreçlerini kolayca yönetmenize imkan tanır.
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Temel Bakım Yönetimi
trexDCAS Temel Bakım Yönetim Sistemi, işletmenizdeki bakım onarım birimini en iyi
şekilde yönetmeniz için tasarlanmıştır.
 
Üretim sahanızda sahip olduğunuz tüm varlıklarınız için bakım planları oluşturabilir, her bir bakım
planının gerçekleşen maliyetlerine ulaşabilirsiniz.

Bakım talimatlarınızı elektronik ortama taşıyarak, canlı kalmalarını ve ilgili personel tarafından
her an en güncel haline ulaşmalarını  sağlayabilirsiniz.

Örneğin bir dişlinin nasıl sökülmesi gerektiğine dair video ve resim dosyalarını sisteme yükleyerek,
yeni başlayan ekip üyelerinin eğitim ve oryantasyon sürelerini kısaltabilirsiniz.
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Validasyon Yönetimi
Her operasyon, sahada çalışan her personel tarafından yapılamaz. Bazı işler sadece yetkin
kişiler tarafından yapılabilir!

trexDCAS bunu sadece elektronik olarak yapmaz, aynı zamanda mekanik olarak da
zorlar ve yanlış giden bir şeyler olduğunda makinelerinizin çalışmasını durdurur.

Bu sadece personel ile de sınırlı değildir, örneğin iş emrinden gelen bazı onayların alınması gerektiğinde,
o iş emrinde kullanılması gereken bir kalıbın yada hammadde LOT’unun fiziki
olarak okutulmaması durumunda makinenin çalışmaması sağlanabilir.
 
Bu size her açıdan hem zaman hem de para kazandıran önemli bir özelliktir.
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LOT Yönetimi
trexDCAS LOT Yönetim Sistemi ile eksiksiz bir izlenebilirlik sağlamanız mümkündür.

İzlenebilirlik kalite sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak hayata geçirilmesi ise o denli zordur.
Zira üretim bildirimlerinin yapıldığı anda kayıt altına alınması gereken birçok veri oluşur ve bu
verilerin o anda yapılması tüketimlerin anında ilgili LOT’lardan yapılması sağlanamaz ise
izlenebilirlik kopar ve içinden çıkılmaz bir hal alır.

trexDCAS güncel teknolojileri (Barcode, RFID vb) kullanmanıza olanak sağlar ve
« Bilgi Kaynağında Doğar » prensibine uygun hareket ederek, üretimde tam bir izlenebilirlik sağlar.

24 powered by Mert Software & Electronics
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Kalıp Yönetimi
Tüm kalıplarınızı barkodlayın, raflardaki yerlerini belirleyin, üretim sayaçlarını sıfırlayın ve
gerisini trexDCAS Akıllı Üretim Sistemine bırakın.

O sizin yerinize, tüm takipleri yapar ve tam zamanında bilgilendirmeler yaparak kalıplarınızı
daha verimli kullanmanızı ve yönetmenizi sağlar.

SMED Single Minute Exchange of Die & Mold Maintenance
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Kesici Takım Takip Yönetimi
Talaşlı imalat iş merkezlerinde en önemli konulardan birisi kesici uç ve takımların takip
edilmesi ve sarfiyatlarının kontrol altına alınmasıdır.

Aylık kesici takım sarfiyatlarını minimize edebilmek için, 

Hangi kesici takım ile kaç parça işlediniz?

Hangi personeliniz hangi kesici takım ile kaç adet parça işledi?

Gibi soruların cevabını personelinize sorarak öğrenemezsiniz!
trexDCAS bu ve benzeri tüm soruların cevaplarını size otomatik olarak hazırlar ve iletir.
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A HATTI - VULKANİZASYON OEE VERİLERİ / YTD

53,19% 56,61%98,88% 95,02%
OEE

KULLANILABİLİRLİKKALİTE PERFORMANS

A HATTI - VULKANİZASYON PERFORMANS VERİLERİ

GÜNLÜK PERFORMANS VERİLERİ HAFTALIK PERFORMANS VERİLERİ

96,03% 96,06%

Kapasite
Kullanımı
%58,38

Planlı Duruşlar 41,62%
Plansız Duruşlar 25,33%

Net Çalışma Süresi 33,05%

A
D

ET

A
D

ET

EN İYİ 5 OPERATÖR PERFORMANSI

A HATTI - VULKANİZASYON PERFORMANS RAPORU AKSİYON TAKİBİ
No Aksiyon Sorumlu Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Termin Durum Açıklama

AYLIK ÜRETİM VE PERFORMANS VERİLERİ

HAFTANIN EN İYİ 5 OPERATÖR PERFORMANSI YILIN EN İYİ 5 OPERATÖR PERFORMANSI

1 C.TİMUR 05.04.2019 21.04.2019 04.08.2019 OK

2 Kabin RUCKS presi Soğutma kabini değişimi yapılacak. C.TİMUR 20.09.2019 21.10.2019 04.08.2019 OK
Malafaların soğuması için beklenen

süre ortadan kaldırıldı.

3 C.TİMUR 05.08.2019 05.08.2019 21.10.2019 OK
Kullanılabilirlik %65 ten %74 e

çıkarıldı.
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Otomatik Raporlama Sistemi
trexDCAS Otomatik Raporlama Sistemi, standart olarak 24 saatlik üretim faaliyetlerini,
11 farklı raporlama çeşidi ile sizin için hazırlar ve tek bir PDF olarak sunar.
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Production

Visualization,
User Interface, Reporting

Layer

ShopFloor Application
ANDON & SCADA

Database Layer

Data Collection Layer

Quality Maintenance Operators Shift Supervisors Engineering Manager

Application
Clients

Web & Mobile
Reporting

ANDON & SCADA Server

NGP & trexDCAS IO Box OPC Server

trexDCAS Shop Floor 
Applications

(Production, Maintinance, Quality, KPI’s
ANDON)

Alert &
Notifications

ANDON
Visualization

Client

Web Services Server

trexDCAS
APP DB
Server 

IoT Platform
DB Server

trexDCAS MES Fonksiyonel Mimarisi

32 powered by Mert Software & Electronics

trexDCAS MES Uygulama Mimarisi 

User Interface
( Web, Mobile,

Desktop )

ERP
System

3. Party
System
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Databases DataLogger Server

NGP Operator Panel Interfaces OPC Server

NGP Interface & IO Box Data Collectors
Shopfloor Machines & Equipment

Sensors
&

Switch 
PLCs

Advanced 
Analitics

(Perspective &
Predictive etc.)

Machine
Learning

Applications

Artificial
Intelligence
Applications

trexDCAS her açıdan son derece iyi tasarlanmış uygulama ve fonksiyonel
mimarilere sahiptir.
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Arızalarınızı ne kadar sıfırlamış olsanız bile küçük duruşlarınız her zaman 
olmuştur ve olacaktır. Geçmişte maalesef biz bu küçük duruşları takip 
edememekteydik bazen hattın üretiminin kayda değer bir duruş olmamasına 
rağmen geri de olduğunu görmekteydik ve ne olduğunu anlayamamaktaydık. 
trexDCAS  ile geliştirmiş olduğumuz verimlilik Dashboard Software ile artık 
sahadan binlerce noktadan milyonlarca sinyali takip ederek bunları IOT 
Platformunda toplayarak  raporlar hale geldik. Duruşlarımızın nerden 
kaynaklandığını takip edip bunlara müdahale edip verimliliğimizi çok daha 
yukarılara çıkarabildik. 

Bu seçimi yapmış olmamızdaki en büyük nedenlerden biri , çalışan ,uzman ve 
mühendis arkadaşların yetkinlikleriydi. Güncel teknolojiyi, trendleri takip edip 
bunları ürünlerde uygulamaktaydılar. Ama bundan da önemlisi kendilerine 
projede duydukları heyecan ve bu heyecanın getirdiği motivasyon açıkçası bizi 
etkilemişti. Temelde ki iki odağımızda büyük kazanımlarımız oldu. Uygulamaları 
yaptıktan sonra kalite seviyemiz çok daha yüksek bir noktada ve neredeyse hiç 
hatamız çıkmamakta. 

trexDCAS yazılım ve donanım kısımlarında büyük bir sinerji ve iş birliği söz 
konusu. Aldığımız hizmetin yüksek kalitede olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilir-
im. Burada da altını çizmek istediğim bir diğer konu ise; Trex’teki arkadaşların 
hiçbir zaman TOFAŞ’ın tarif ettiği sınırlarla yeterli kalmamış olması bunun daha 
da ötesine geçip her zaman isteğimizden daha fazlasını gerçekleştiren ürünlerle 
bizi buluşturmuş olması.

TOFAŞ

İlhan GÖKSU
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü

ARTEL’in en büyük problemi rekabet. Rakipleri ile mücadele edebilmesi için 
verimli üretim gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz de bu noktada ARTEL üretim 
sistemlerini yalın üretim sistemleriyle akuple etmeye çalıştık. Bu noktada da bir 
MES Sistemine ihtiyaç duyduk. Bu ihtiyacımızın ARTEL bünyesine en iyi 
uyarlayabilecek firmanın trexDCAS olduğuna kanaat getirdik. Kayıplarımızı 
öncesinde manuel yöntemlerle tutarken şimdi ise verileri anlık olarak üretim 
hatlarından alabiliyoruz. Duruşlarını takip edebiliyor, hata analizlerini yapabili-
yorlar. 

Geçmişe dönerek analiz imkanı sağlanmakta ve anlık olarak ta görülebilmekte. 
Böylece verimliliğimizi ileri bir seviyeye taşıyabildik. Mühendis arkadaşlarımız 
duruşları ve hataları anlık görebildiğinden, sorunun kaynağı olan üretim 
sahasına inerek hızlı aksiyon alabilme kabiliyetine eriştiler. trexDCAS ekibi 
Özbekistan’daki mühendislerimizle uygun şekilde çalıştılar. İlk olarak klima 
fabrikasında kurulum gerçekleşti, akabinde buzdolabı ve cam fabrikalarında da 
sistemi devreye alacağız. Böylece tepe yönetim tüm fabrikalarını online olarak 
takip edebilecektir.

ARTEL

Tolga KULPU
Proje Sorumlusu
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MES sistemine ihtiyaç duyduğumuzu sahadan topladığımız verilerin hatalı 
olması, daha fazla veriye ihtiyacımızın olması ve bu verilerden analiz yaparak 
daha iyi sonuçlara varmak istediğimizi fark ettiğimizde ihtiyaç duyduk. 
trexDCAS MES’in içeriğine baktığımızda bizim tüm ihtiyaçlarımıza cevap 
verebilir nitelikte olduğunu gördük.

Bu sebeple trexDCAS ı tercih ettik. Ayrıca trexDCAS’ın kendi ekranlarını 
kullandığımız için bu konuda başka bir partnere ihtiyaç duymadık. 4 Farklı 
üretim grubundan yaklaşık 22 istasyon ile 66 farklı tip makineden veri 
toplamaktayız. Sahadan doğru verilerin gelmesiyle odaklanmamız gereken 
noktaların farklı olduğunu aslında yanlış yerlere odaklandığımızı fark ettik ve 
odak noktamızı, iyileştirme yapmamız gereken asıl noktalara kaydırdık. Destek 
konusunda ki çözümleri bizi tatmin etti.

Taleplerimizi trexDCAS destek birimine portal üzerinden yapmaktayız ve bu 
portal üzerinden talebimizin hangi aşamada olduğunu takip edebilmekteyiz. 
Destek portalına yaptığımız taleplerle ilgili hızlı geri dönüş alabiliyoruz. 

NSK GROUP 

Yasin YAVUZ
Planlama ve Lojistik Müdürü 

Başarı
Hikayelerimizden





Bursa (Merkez)

19 Mayıs Mah. Tutku Cad. No:10
Nilüfer / BURSA

T  : 444 3 468 (IoT) 
F  : +90 224 443 71 48
M : info@trex.com.tr

Konya Şube

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Akademi Mah. Gürbulut Sok. No:67
Selçuklu 42003 Konya
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