


Beklentilerinizin
ötesine geçeceğiz

Önce deneyin,
yapamam demeyin.
Deneyin ve yapmanın bir yolunu bulun.
Kazuma Tateisi
Omron'un kurucusu

Yoshihito Yamada, Başkan ve CEO

80 yıldır yeni ve yaratıcı ürünler geliştirmek için müşterilerimizle çalışıyoruz. Sizinle ve işine odaklanmış, 

tutkulu ve ilgili çalışanlarımızla birlikte geleceğe bir kapı açıyor ve dünyanın her yerindeki insanların

ihtiyaçlarını karşılıyoruz.



Forbes’un hazırladığı dünyanın En Büyük 2000 şirketi
listesinde
Omron Corporation NASDAQ: OMRNY
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde en üst sırada
Thomson Reuters En İyi 100 Küresel yenilikçi



Sysmac makine kontrolörü 

tanıtımı

Emniyet değerlendirme hizmetleri

tanıtıldı

Omron yüz tanıma

Omron Avrupa'ya açıldı

Yaklaşım anahtarı 

icadı

Japonya'nın engelli işçiler için ilk

fabrikası kuruldu

Kazuma Tateisi 

Omron'u kurdu

1933

1960

1972

1974

2007

2009

2011

algılama ve kontrol alanında yılların vermiş 
olduğu deneyim 1933 yılında Japonya'nın

Osaka şehrinde kuruldu



Genel bilgiler

Omron'un İş Alanları

Coğrafi bölgelere göre satışlar

Sağlık hizmetleri

Çevre çözümleri

Sosyal sistemler

Otomotiv
komponentleri

Endüstriyel
otomasyon

Komponentler
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%13
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Yıllık satışlar

37.000

210

5,4

Dünya genelinde çalışan

Dünya genelinde tesis

Milyar Euro yıllık satış



Başkan ve CEO

...ve bunu yeni ve yaratıcı ürünler geliştirirken müşterilerimizle çalışmaya

borçluyuz. Politikamız her zaman böyleydi. Bizi büyümeye götüren ilk

adım şirket kurucumuzun bir arkadaşının röntgen filmi için yüksek hızlı

zamanlayıcı geliştirmeyi deneyeceğini söylemesiydi.

Bu işbirlikçi ruh da şirketimizin genlerine işledi. Meslektaşlarımızı dinliyor

ve onları ürün geliştirme faaliyetlerimize dahil etmeye çalışıyoruz. Bu

sayede hem diğerlerinden ayrılıyor hem de kendimizi ve müşterilerimizi

güçlendiriyoruz.

Bizden isteklerinizi ve beklentilerinizi çok daha yüksek tutun. 

Böylece yarının fırsatlarını yaratmamızı sağlayacak ürünleri, sistemleri ve

çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.

Kurum olarak 
büyüdük



%7
Yıllık yatırım
araştırma ve geliştirme
Her yıl Ar-Ge'ye oldukça fazla yatırım yapıyoruz ve pazar koşulları çok zorluyken bile asla bu taahhüdümüzden geri dönmüyoruz.

Çünkü sadece yenilikler yaparak ve sınırları zorlamaya devam ederek hayati önem taşıyan adımları atabilen sistemler ve cihazlar

üretmeye devam edebiliriz. Sürekli yenilikler getirerek elde ettiğimiz geçmişteki olağanüstü başarılarımız bunun kanıtıdır.



En İyi 150 Küresel Patent Sahibi

1200 Ar-Ge özel çalışanı

Tahsis edilmiş ve beklemede olan toplamda 11.000’den fazla patent

80 yıllık yenilikçi 
başarı geçmişi

1933 Yüksek hassasiyetli röntgen

zamanlayıcı

1960 Solid-state yaklaşım anahtarı

1964 Otomatik trafik sinyali

1987 Ultra yüksek hızlı bulanık

mantık kontrolörü

2007 Yüz tanıma teknolojisi

2011 Sysmac makine kontrolörü

Bir arkadaşından ilham alan Omron kurucusu Kazuma

Tateisi röntgen filmi için yüksek hassasiyetli zamanlayıcı

geliştirdi.

Omron, pazar taleplerini karşılamak için müşteri 

beklentilerinin çok üzerine çıkan temassız (solid-state) 

bir anahtar üretti.

Omron, trafik sıkışıklığını azaltmak ve kazaları önlemek 

için Tokyo'da dünyanın ilk trafiğe duyarlı elektronik yol

sinyalini kurdu.

Omron bulanık mantığı temel bir teknoloji olarak ele aldı

ve 1987 yılında o zamana kadarki en hızlı bulanık

kontrolörü piyasaya sundu.

Omron'un benzersiz algılama sistemi yüz tanıma

teknolojisine ilham verdi

Yeni nesil makine otomasyonunu mümkün kılmak için 

bir kontrolör, yazılım ve makine ağı entegre edildi.



H
Eylemlerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal 
etkilerini ölçerek sürdürülebilir topluma 
katkıda bulunur.

İnsan.
Toplumun faydası için çalışmak



Sinic Teorisi
Omron'un kurucusu Kazuma Tateisi tarafından ilk defa 1970 yılında öne sürülen SINIC teorisi, toplumun,
bilimin ve teknolojinin birbirlerini karşılıklı olarak nasıl etkilediğini tanımlar. Bilim, toplumu kalkındıracak yeni
teknolojinin yaratılmasını sağlar; toplumun ihtiyaçları ise teknolojik gelişmeleri ve bilimsel keşifleri hızlandırır.
Henüz güncelliğini yitirmemiş bu konu günümüzde bizimle müşterilerimiz, mühendislerle son kullanıcılar,
makine üreticileri ile müşteriler arasındaki ilişkilere zemin oluşturmaya devam ediyor. Hayal gücümüzü
beslerken yaratıcılığınızı geliştiriyor.

"Makine için makinenin işi neyse insan için
daha fazla şey üretme isteği odur."

Kazuma Tateisi, Omron'un kurucusu



Teknoloji
toplumdaki geniş ölçekli 
değişiklikler için
Tüm dünyadan insanların ihtiyaç duyduğu bir şirket olmak için çabalarken
küresel sorunları ele alan yeni zorlukları üstlenmeye cesurca devam
ediyoruz. 
Gelecekteki girişimlerimizi bekleyin ve beklentilerinizi yüksek tutun.



Şehirleşmeye ayak
uydurma
Gıda ve ilaçlar için artan kalite gereksinimleri kaliteli paketleme ve malzeme 
işleme gerektiriyor.



Nüfus artışına
ayak uydurma
Teknolojiye, müşteri ürünlerine ve enerjiye olan talep enerji pazarlarında sürekli artan
ihtiyaçlar 
ortaya çıkarıyor.



Temiz enerji taleplerine
ayak uydurma
Tasarlanan düşük enerji ayak izli makinelerle prosesler destekleniyor.



Kişisel güvenliğe ayak 
uydurma
İnsanları iş yerlerinde güvende tutan ürünler ve hizmetler.



Makine
otomasyonu 
için eksiksiz portföy

Giriş, Mantık ve Çıkış 
sağlayan 200.000 ürün
Makine otomasyonu için gereken her şeye sahibiz: Algılama, Kontrol Sistemleri, Görselleştirme, Sürücüler,
Robotlar, Güvenlik, Kalite Kontrol ve Denetim, Kontrol ve Anahtarlama Komponentleri.

Pazarda başka hiç kimse güvenilir, hızlı ve tamamen şeffaf bağlantı sağlayan bu kusursuz 
giriş>mantık>çıkış teknolojisini yakalayamaz. Yüksek performans, kolay entegrasyon, toplam emniyet 
ve fikirden pazara en hızlı geçiş zamanı.



Giriş
Benzersiz uygulama ve bilgi
becerileri
Algılama teknolojisi, basit anahtarlardan gelişmiş görüntü sistemlerine uzanan 
teknolojiler, saptama, teknoloji alanındaki uzmanlığımız aracılığıyla kalite 
kontrolü ve denetim, kanıtlanmış uygulama bilgi ve becerileri.

Mantıksal
ÇıkışMakine kontrolü ve hareket 

kontrolü bir arada
Hızlı, esnek, çok yönlü ve 
tamamen güvenilir

Tüm otomasyon çözümlerinin temelini oluşturan ve ayrı olarak 

çalışan ya da Sysmac makine kontrolörüne entegre edilmiş

kontrolörlerimiz, sıralama, hareket, sıcaklık, ağ, güvenlik ve 

görüntü kontrolü sağlar. Rölelerden yüksek hassasiyetli servo sürücülerine kadar 

tüm kontrol sistem mantığınızı eyleme dönüştürüyoruz.



Yazılım

Bağlantı
özelliği

Benzersiz bir şekilde geliştirme ve üretim yapmanız için güç ve verimlilik 

sağlayan tek bir yazılım aracıyla tüm makineyi kontrol edin, yapılandırın 

ve görselleştirin.

Açık ağlar: Profibus, DeviceNet, Profinet, CANopen, Componet, 

Modbus, Mechatrolink II, Compobus/S



Yalın.
Üretime 
gerçek müşteri odaklı yaklaşım

Düşük Maliyetli Akıllı Otomasyon

Özelleştirme

Talebinizin %95'i stoklardan karşılanır

35 günden 5 günden daha kısa süreye kadar siparişe göre üretim

Ortalama 0,02 kusur

Çalışan üretkenliğinde %60 artış

200.000 ürünlük standart ürün yelpazemiz ihtiyaçlarınızı 

karşılamıyorsa sormanız yeterlidir.

Avrupa'nın her yerine 2 günde

Mevcut ürünlerde yapılan küçük değişiklikler için 1-3 hafta 

Özelleştirilmiş ürünler için 6-10 hafta

Müşteriye özel ürünler için amaca yönelik projeler



...bilgili, deneyimli ve her şeyden önce ilgili. Her gün fark yaratıyorlar. Zorlu

bir tasarımınız varsa cevabı bulurlar; kontrol sorununuz varsa çözümünü

gösterirler; farklı bir ülkede üretim yapmak isterseniz sizi bu alandaki

uzmanımıza bağlarlar.

"Ekipmanımız ve sistemlerimiz tüm işleyişin önemli birer
parçasıdır. 
Gerçekten çok önem taşıyorlar. Görsel denetim, hareket kontrol,
proses 
kontrolü, emniyet; üretim bunlar sayesinde devam ediyor ve yine
bunlar sayesinde makinenin kullanım ömrü boyunca kalite
sağlanıyor. 
Benim işim ise müşterilerimin her zaman en iyiye sahip olması."
Ben van Boxtel, Mühendis



gün sizlerle yeni ve yaratıcı 
makineler geliştiriyoruz

Parlak fikirlerinizi daha da geliştiriyoruz

Tsunagi bağlantı laboratuvarları

myOmron.com

Otomasyon Teknoloji Merkezi, Barcelona

Birlikte işlerlik sorunları geçmişte kaldı

Uluslararası çevrimiçi topluluğunuz

Alanlarının en iyisi mühendislerle konuşun, en yeni uygulamaları 

deneyin, yeni fikirlerinizi sınayın. Her yıl 200'den fazla atölye düzenliyoruz.

Tsunagi Laboratuvarları'mızdaki uzman mühendisler, açık standartlara uyumluluk

sağlayarak çoklu tedarikçi çözümlerinin desteklenmesini sağlar. Mevcut olduğu yerler:

Şanghay (CN), Den Bosch (NL), Kyoto (JP)

Endüstriyel pazardaki herkese açık, 25.000 kayıtlı kullanıcı, 2200 SSS, 

24 saat yanıt süresi, yerel dilinizde destek.



Gerçek bir küresel 
ağın avantajları
Küresel
37.000 çalışan, 160’dan fazla ofis
Global olarak faaliyet göstermeniz için gerekli desteği sağlar

Küresel ürün erişilebilirliği 

Küresel gereksinimlere dayanan Ar-Ge

Küresel fiyatlandırma koşulları 

Küresel destek ve hizmet yapısı

EMEA
22 ülkede 1500 çalışan
Yerel pazarları ve gereksinimleri anlama

Yerel ihtiyaçlara göre üretim yapabilme

Lojistik Yapı

Üretim

Tamir Merkezi

Araştırma ve Geliştirme

Yerel destek
Yetkili mühendislerimizle fabrikalarınıza ve müşterilerinize yakınız. Küresel 

ölçekte ve bölgesel bilgi ve pazar bilgisi dilediğiniz yerde emrinizde.
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EMEA 
Faaliyet alanı
22 ülke
350 Saha mühendisi
250 Uygulama mühendisi

Satış ve Destek ofisi

Ar-Ge

Avrupa Dağıtım Merkezi

Otomasyon Teknoloji Merkezi

Omron Avrupa Merkez Ofisi

Kazakistan



İşlerinizi nasıl geliştirebiliriz?

 +90 (212) 467 30 00
 industrial.omron.com.tr

Çevrimiçi sohbetimize katılın

Twitter ve Facebook'ta Omron'u takip edin, LinkedIn'de bize katılın ve

YouTube'da Omron kanalını izleyin. Otomasyon işinin bilinmeyen yönlerini

paylaştığımız Omron blog sitesini de kaçırmayın.

Makine otomasyonu hakkında bilmeniz gereken her şey için Omron'a

başvurun: birlikte geleceği oluşturuyoruz.

 twitter.com/omroneurope
 youtube.com/user/omroneurope
 linkedin.com/company/omron
 blog.omron.eu






