


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 yenilikçi ürünler geliştirmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. 
Siz ve kendini adamış, tutkulu ve sorumluluk sahibi çalışanlarımız ile birlikte yarının kapılarını açıyor, 
dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz.



Forbes'un dünya çapında En Büyük 2000 
şirketi listesinde
Omron Corporation NASDAQ: OMRNY
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde üst sırada 
Clarivate Analytics Top 100 2016 Global Yenilikçi

 omron.me/omr_ir



80
yıllık algılama ve kontrol alanı deneyimi

1933 yılında Japonya'nın Osaka şehrinde kuruldu
2017
Lider Endüstriyel Kamera Üreticisi Sentech 
şirketinin satın alımı gerçekleştirildi

2015
Akıllı robotlar, otonom mobil robot 
çözümleri ve hizmetlerinin lider 
tedarikçisi Adept Technologies 
şirketinin satın alımı gerçekleştirildi

2006
STI Safety Products Group şirketinin 
satın alımı gerçekleştirildi

2015
Hareket uzmanı Delta Tau Data System 
şirketinin satın alımı gerçekleştirildi

1974
Omron Avrupa'ya açıldı

2017
Global endüstriyel kod okuyucuları 
tedarikçisi Microscan şirketinin satın 
alınması konusunda anlaşmaya varıldı

1972
Japonya'nın engelli işçiler için ilk fabrikası kuruldu

1933
Kazuma Tateisi Omron'u kurdu



Genel bilgiler

Omron'un İş Alanları

Coğrafi bölgelere göre satışlar

Sağlık hizmetleri
%13

Sosyal sistemler, 
çözümler ve hizmetler 
%8

Diğer iş alanları
%9

Otomotiv 
komponentleri
%16

Endüstriyel 
otomasyon 
%42

Elektronik ve 
mekanik 
komponentler 
%12

Milyar Euro

36.000+

117

6,6
Asya
%70

Avrupa
%14

Amerika 
%16

6,6

Dünya genelinde çalışan

Dünya genelinde ülke

Milyar Euro yıllık satış

Yıllık satışlar



Yoshihito Yamada

...ve bunu yeni ve yaratıcı ürünler geliştirirken müşterilerimizle çalışmaya borçluyuz. 
Politikamız her zaman böyleydi. Şirket kurucumuzun bir arkadaşının ona X-ray 
görüntüleme için yüksek hızlı bir zaman rölesi geliştirmeyi denemesini önermesi, 
büyümeye giden yolda atılan ilk adımdı. 
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 
işlerimizde büyüdük

Başkan ve CEO



%6,3
Yıllık yatırım
araştırma ve geliştirmede
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.



1933  Yüksek hassasiyetli 
X-Ray zaman rölesi

Bir arkadaşından ilham alan Omron kurucusu 
Kazuma Tateisi X-ray görüntüleme için yüksek 
hassasiyetli bir zaman rölesi geliştirdi.

1960 Solid-state proximity switch
Omron, pazar taleplerini karşılamak için 
müşteri beklentilerinin çok üzerine çıkan 
temassız (solid-state) bir switch üretti.

1964 Otomatik trafik sinyali
Omron, trafik sıkışıklığını azaltmak ve kazaları 
önlemek için Tokyo'da dünyanın ilk trafiğe 
duyarlı elektronik yol sinyalini kurdu.

1987  Ultra yüksek hızlı bulanık 
lojik kontrolörü

Omron, bulanık lojik teknolojisini temel alarak 
ve 1987 yılında o zamana kadarki en hızlı 
bulanık kontrolörü piyasaya sundu.

2005 Yüz tanıma teknolojisi
Omron'un benzersiz algılama sistemi Apple 
ve Samsung akıllı telefonlarda kullanılan 
yüz tanıma teknolojisine ilham verdi.

2011 Sysmac makine kontrolörü
Yeni nesil makine otomasyonu sağlayan tek kontrolör, 
tek yazılım ve tek makine ağı entegre edildi.

2011 Algılama ve Kontrol + DÜŞÜNME
Makinelere, İnsan Zekası katan teknoloji.

2017 Yapay zeka
Kendi kendine öğrenen yapay zeka (AI) algoritmasına sahip 
bir makine otomasyon kontrolörü geliştirildiği duyuruldu.

80 yıllık yenilikçi 
başarı geçmişi
Ar-Ge alanına özel 1200 çalışan 

8224 alınmış patent



İnsan.
Toplumun faydası için çalışmak

İ
İşlerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal 
etkilerini ölçerek sürdürülebilir topluma 
katkıda bulunuyoruz.



1970
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 tüketiciler arasındaki ilişkilere zemin oluşturmaya devam ediyor. Bizim 
hayal gücümüzü beslerken yaratıcılığınızı geliştiriyor.

Kazuma Tateisi, Omron'un kurucusu

" Makine için makinenin yaptığı iş. İnsan 
için daha ötesini yapma heyecanı." 



Üretime 
yenilik getirin
Dünyanın dört bir yanındaki insanların 
hayatını zenginleştirmek



Entegre 
otomasyon
İleri düzeyde kontrol ile  
sorunsuz teknoloji entegrasyonu



Akıllı otomasyon
Fabrika ortamındaki verilerin son derece değerli 
bilgilere dönüştürülmesi



İnteraktif otomasyon
İnsanlar ve makineler arasında uyumlu 
etkileşim oluşturulması



Makine 
otomasyonu 
için eksiksiz 
portföy
Giriş, Lojik, Çıkış, Emniyet 
ve Robotik alanında

200.000 ürün

industrial.omron.eu

Giriş
Emniyet

Lojik ÇıkışRobotlar

Benzersiz uygulama bilgisi
Algılama teknolojisi, basit switch'lerden 
gelişmiş görsel denetim sistemlerine 
uzanan teknolojiler, tespit, teknoloji 
alanındaki uzmanlığımız aracılığıyla 
kalite kontrolü ve denetim, kanıtlanmış 
uygulama bilgisi.

Makine kontrolü ve hareket kontrolü 
bir arada
Tüm otomasyon çözümlerinin temelini 
oluşturan ve ayrı olarak ya da Sysmac 
makine kontrolörüne entegre edilerek 
çalışan kontrolörlerimiz, lojik, hareket, 
sıcaklık, ağ, emniyet ve görsel denetim 
sağlar.

Hızlı, esnek, çok yönlü ve tamamen 
güvenilir
Rölelerden yüksek hassasiyetli servo 
sürücülerine kadar tüm kontrol sistem 
mantığınızı eyleme dönüştürüyoruz.

Endüstriyel ve mobil robotlar için 
entegre çözümler
Çok çeşitli kontrol cihazlarımızı 
kullanarak ve robotlarla otomasyonu 
entegre ederek ileri teknolojiye sahip 
üretim tesisleri uygulamalarından 
manuel operasyon süreçlerine kadar 
uzanan robotik otomasyon çözümleri 
sunuyoruz.

Mobil robotlarımız, üretim ve lojistik 
operasyonlarında verimliliği artırmak 
üzere tasarlanan Otonom Akıllı Araçlardır 
(AIV'ler). Çalışanlarınızın karmaşık insan 
becerileri gerektiren görevlere 
odaklanmasını sağlayarak daha verimli 
çalışmalarına imkan tanıyan mobil 
robotlarımız, verimliliği artırır, makine 
bekleme süresini azaltır, hataları ortadan 
kaldırır ve malzeme izlenebilirliğini 
geliştirir



Verimli Pano 
Mühendisliği
Kontrol panoları için yeni değer
İnsanlar: Basit ve Kolay pano üretimi 
Push-in Plus teknolojisi ile kolay, önden giriş-çıkışlı kablolama

Süreç: Pano üretim sürecinde yenilikler 
Verimli tasarım, hızlı özelleştirme, daha hızlı kablolama

Panolar: Kontrol panolarının evrimi 
Yer tasarrufu, ölü alanın azaltılması, titreşim dayanımı, hava akımının artırılması



Yazılım

Haberleşme

Konfigürasyon, programlama, simülasyon ve izleme yazılımı için Tek 
Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) yazılımı.

Açık ağlar: Profibus, DeviceNet, Profinet, CANopen, Componet, Modbus, 
Mechatrolink II, Compobus/S, I/O link.



Yalın
Üretimde gerçek müşteri odaklı yaklaşım

Düşük Maliyetli Akıllı Otomasyon

Özelleştirme

Talebinizin %95'i stoklardan karşılanır

35 gün ila 5 günden daha kısa süreye kadar siparişe göre üretim 
Ortalama %0,008 kusur 
Çalışan verimliliğinde %60 artış

200.000 ürünlük standart ürün yelpazemiz ihtiyaçlarınızı 
karşılamıyorsa sormanız yeterlidir
Mevcut ürünlerde yapılan küçük değişiklikler için 1-3 hafta
Özelleştirilmiş ürünler için 6-10 hafta
Müşteriye özel ürünler için amaca yönelik projeler

Avrupa'nın her yerine 2 günde



"Ekipmanımız ve sistemlerimiz tüm makinenin önemli birer parçasıdır. 
Gerçekten büyük önem taşırlar. Görsel denetim, hareket kontrolü, 
proses kontrolü, emniyet; üretim bunlar sayesinde devam eder ve yine 
bunlar sayesinde makinenin kullanım ömrü boyunca kalite sağlanır. 
Benim işim, müşterilerimin her zaman en iyiye sahip olmasıdır."
Ben van Boxtel, Mühendis

Mühendislerimiz
...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 bu alandaki 
uzmanımızla iletişim kurmanızı sağlarlar. 



365
gün boyunca, yılın her anında sizlerle yeni  

ve yaratıcı makineler geliştiriyoruz

Parlak fikirlerinizi daha da geliştiriyoruz

Tsunagi bağlanırlık laboratuvarları

myOmron.com

Otomasyon Teknoloji Merkezi, Barcelona
Alanlarının en iyisi mühendislerle konuşun, en yeni uygulamaları 
deneyin, yeni fikirlerinizi sınayın. Her yıl 200'den fazla atölye düzenliyoruz.

Birlikte işlerlik sorunları geçmişte kaldı
Tsunagi Laboratuvarları'ndaki uzman mühendislerimiz,  
açık standartlara uyumluluk sağlayarak çoklu tedarikçi  
çözümlerinin desteklenmesini sağlar. Mevcut olduğu yerler:  
Şanghay (Çin), Den Bosch (Hollanda), Kyoto (Japonya)

Uluslararası online topluluğunuz
Endüstriyel pazardaki herkese açık, 25.000 kayıtlı kullanıcı,  
2200 SSS, 24 saat yanıt süresi, yerel dilinizde destek.



Global ağın 
avantajları
Global 
117 ülkede 36.000'den fazla çalışan
Global olarak faaliyet göstermeniz için gerekli desteği sağlar
Global ürün erişilebilirliği
Dünya çapındaki gereksinimlere uygun bir Ar-Ge
Global destek ve hizmet yapısı

Endüstriyel Otomasyon Avrupa
22 ülkede 1700 çalışan 
Yerel pazarları ve gereksinimleri anlar
Yerel ihtiyaçlara uyum gösteren üretim
Lojistik Yapı
Üretim
Tamir Merkezi
Araştırma ve Geliştirme



Yerel destek 
EMEA
800 teknik uzman

39 satış destek ofisi

Yetkin mühendislerimizle fabrikalarınıza ve müşterilerinize yakınız. Küresel 
ölçekte, bölge ve pazar bilgisi dilediğiniz yerde hizmetinizde. 



İşinizi nasıl geliştirebiliriz?

 +31 (0) 23 568 13 00
 industrial.omron.eu

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

company_tr_bro_03


