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Zorluklarınız

Trendler

Yönetmelik
Yönetmelikler dış kuruluşlar veya devlet tarafından ya da Yiyecek ve İçecek sektörü tarafından uygulamaya koyularak birçok
biçimde karşınıza çıkabilir, kuruluşa ciddi anlamda maliyet yükü oluşturabilir ve karmaşıklığa neden olabilir. Fabrika
denetimleri ve çevre tüzükleri, üreticilerin bilgi sahibi olması ve uyması gereken yönetmeliklerden yalnızca iki örneğidir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Yönetmeliklerle bağlantılı olan ancak aynı zamanda kuruluşların çevre politikaları ve sosyal politikalar gibi alanlarda ilerleme
kaydetme isteği ile de şekillenen CSR, tüketicinin üreticiyi algılama şeklinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle şirketler ve
genel anlamda sektör, kendini olumlu bir şekilde tanıtmayı amaçlar.

Esneklik

Fabrika sorunları
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Sürekli artan ürün yelpazesi çeşitliliği ile başa çıkmak için makineler ve hatlar, gerekli ürün talebini karşılamak üzere
tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır. Değişim süresi üreticilerin minimize etmeye çalıştığı temel alanlardan biridir. Ayrıca hattın
üretim sistemi geneline entegre edilmesi küçük boyutlu partilerin üretilebilmesini sağlar.
Doğrulama
Üreticiler üretim verilerini denetleme, ölçme, saklama, analiz etme ve gerektiğinde tedarik zinciriyle paylaşma konusunda
giderek artan bir baskı altındadır. Geri toplama gerekmesi halinde ayrıntılı ürün bilgisi sağlayan ve böylece mali kayıpları en
aza indirgeyerek marka saygınlığını koruyan doğru ve güvenilir izleme ve kaydetme sağlamak için otomatik veri toplamadan
yararlanılabilir.

Tesis kontrolü ve otomasyon, üreticinin varlıklarını;

Marka

larını;
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Küreselleşme
Ekonomik nedenlerle üreticiler, Yiyecek ve İçecek ürünlerini tüketiciye yakın üretmeyi tercih etme eğilimindedir. Daha çok pazar geliştikçe
çok farklı koşullar altında verimlilik, maliyet ve kalite açısından üretimi standart hale getirme zorluğu ortaya çıkar.
En iyi uygulamaların ve uzmanlıkların paylaşılarak standart hale getirilmesi gerekir; bu nedenle yatırım kararları alınırken eğitim ve destek,
dikkate alınması gereken temel unsurlardır.
Nüfus ve toplum
Büyüyen, yaşlanan, sağlık konusunda daha bilinçli hale gelen ve çeşitliliğe sahip bir nüfus, Yiyecek ve İçecek üreticileri için yeni ürünler ve
formatlar gibi fırsatlar yaratmanın yanı sıra yeni malzeme ve etiketleme gibi zorluklara yol açar. Bu koşullar üreticilerin üretim kapasitelerini
daha kısa üretim programları ve doğrulama süresi ortaya çıkaracak şekilde etkiler.

Verimlilik
Üretimi doğrudan perakende talebe bağlamak büyüyen bir sorundur. Bunun sonucunda, üretim hattı verimliliği üzerindeki baskı
artmaktadır. Bu da arıza süresinin sürekli olarak azaltılması, üretim durmalarından ve olası cezalardan kaçınılması gerektiği anlamına gelir.
Görselleştirme hem mühendislik desteği hem de üretim analizi rolü açısından önemli bir rol oynar ve geliştirme programlarının temelini
teşkil eder.
Sürdürülebilirlik
Bu alanda yeni ekoloji dostu malzemelerden yeni paket tasarımlarına kadar atık üretimi ve kaynak kullanımını mutlak asgari düzeye
indirgemeye yönelik birçok öğe bulunur. Atık azaltımı üretim başlangıcında ve takip eden durma olaylarında hurdanın minimize edilmesini
de içerir ancak aynı zamanda kalitenin üretim hattında ölçülmesini ve sorunların hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağlar.

Marka varlıklarını, Tesis varlıklarını ve Çalışan varlıklarını korumaya yardım eder
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Çözümümüz
Bilgi yönetimi
Bir üretim tesisinin optimum kapasitede ve kalite düzeylerinde çalışmasını sağlamak için çok fazla bilgi gerekir. Hat
düzeyinde, birçok cihazdan tek bir platformda gerçek zamanlı veri toplanması, doğrudan üreticilerin bilgi ağına
gönderilmesi ve böylece ek donanım maliyetlerinden ve karmaşıklığından kaçınılması gerekir. Sysmac kontrolörlerimiz
tesis genelinde izleme ve kontrol kapasiteleri sunar ve entegre veri tabanı fonksiyonu güvenli, sağlam ve kolay
uygulanabilir bir sistem sağlar
Enerji yönetimi
Tüm enerji yönetimi programlarında, enerjinin nerede ve ne zaman kullanıldığını izlemek ve üretim kısa sürelerle
durdurulduğunda ayırma fanı ve konveyör hızlarını rölantiye düşürme gibi bu bilgilere dayalı kararlar almak çok önemlidir.
Kapsamlı enerji izleme otomasyon çözümlerimiz elektrik, hava akış ve sıcaklı ölçümleri için sensörler içerir ve tüm veriler
hat kontrolörü ile paylaşılır.
Kalite denetimi
Fabrika ortamında kalite birçok unsurun bir araya gelmesiyle sağlanır: ürün, birinci ve ikinci paketleme, doğru ürün/paket
kombinasyonu ve veri kodları gibi kod doğrulama. %100 hat içi denetim sistemlerinin tüm üretim parametrelerini kontrol
etmesini sağlamak, hurdayı azaltmanın ve tesis verimliliğini sürdürmenin çok önemli bir parçasıdır. Her türlü denetim
projesini yönetebilme kapasitesine sahip ölçeklenebilir ve çeşitli aralık ve görüntü sensörlerimiz ve sistemlerimiz
mevcuttur.
İzlenebilirlik
Günümüzde giderek sıkılaşan düzenleme çerçeveleri, üreticiler üzerinde izlenebilirlik bilgilerini kaydedip sunma ve tedarik
zinciri ile paylaşma konusunda bir baskı oluşturuyor. Seri veya benzersiz kodlar bile uygulanıp okunarak üretim ve tedarik
zinciri ile paylaşma konusunda artan talep karşılanabilir. Bu şekilde, tüketicilerin güveni artar ve üreticiler gerektiğinde
ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde geri toplayarak marka saygınlığını korurlar. Görüntü ve RFID sistemlerinden veri tabanı
fonksiyonlu kontrolörlere kadar eksiksiz bir çözüm sunuyoruz.

Ham maddeler

Birinci paketleme
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Güvenlik Hizmetleri
Sürekli değişen güvenlik mevzuatı ve düzenlemeleri, yerel coğrafi farklılıklarla birlikte hem üreticiler hem de makine
üreticileri için yeni sistem oluşturma ve yenileme konusunda açık bir zorluk yaratıyor. Personeli korumak için uygun
güvenlik düzeylerini sağlamanın yanı sıra güvenlik sistemleri, doğru uygulandığında verimliliği artırmada da önemli bir rol
oynar. Kapsamlı bir güvenlik hizmetleri serisiyle CF işaretleme, durdurma süresi testi ve performans düzeyi incelemesi için
destek sağlayabilir ve ayrıca sensörlerden ışık perdelerine, anahtarlardan kontrolörlere eksiksiz bir güvenlik ürünleri serisi
sunabiliriz.
Robotik ve ürün taşıma
Robotlar Yiyecek ve İçecek sektöründeki rolü gün geçtikçe artmaktadır. Artan sayıda çeşitli projeler için daha güvenli, daha
esnek, verimli ve hijyenik çözümler sunarlar. Bizim sunduğumuz çözüm Sysmac otomasyon platformuna dayalıdır ve
görüntü, güvenlik ve hareket ile birlikte donanım ve yazılım ortamlarına entegre edilmiş Delta tipi robotlar sunar. Bu
yaklaşım, tasarım, oluşturma ve devreye alma görevlerini ve dolayısıyla maliyetleri büyük ölçüde azaltır.

Son paketleme
İkinci paketleme

6

Yiyecek ve İçecek Üretimi - Gelişmiş Otomasyon Çözümleri

B

Destek

Oslo

Stockholm

Estonia

Gothenburg
Malmö
Aarhus

Paris
Nantes
Lyon

Vitoria

Madrid

Warsaw

Berlin

Stuttgart

Munich

Krakow
Prague
Piestany

Vienna
Steinhausen
Lausanne

Budapest
Velenje

Milan

Bucharest

Zagreb
Belgrade
Sofia

Terni

Barcelona

Pleven
Istanbul

Skopje
Athens

Valencia

Lisbon
Sevilla

Moscow

Hamburg

Bologna

Porto

Lithuania

Düsseldorf
Frankfurt

Brussels

Milton Keynes

Latvia

Copenhagen

Amsterdam
Den Bosch

D
O
D
Th

Helsinki

Alger

Tunis

Casablanca

South Africa

Varlık
Büyük Avrupa şehirlerinin tümünde F&B tesis projenizi uygulamanıza yardımcı olmaya hazır satış ve uygulama personelimiz mevcuttur.
Ayrıca, küresel bir üretici olarak hizmetlerimizi dünyanın her yerinde sunabiliriz. Hepsi yerel dilde olmak üzere eğitim, yedek parça desteği,
teknik destek ve belgeler sunmak üzere yerel ve yerinde kaynaklar sağlayabiliriz.

Yeterlilik
ARGE alanına yaptığımız ciddi yatırım sayesinde gelişmiş otomasyon çözümleri sunuyoruz. Ancak bazen bunun yeterli olmadığının ve ek
desteğe ihtiyaç duyulduğunun farkındayız. Örneğin, Sysmac bir ağa başka tedarikçilerden ürünlerin eklenmesine ve eklenen bu ürünlerin
çalışmasına imkan tanımak için EtherNet/IP ve EtherCAT gibi açık ağ standartları kullanır. Ancak sorun olması halinde Tsugani Laboratuvarları
ağımıza danışarak ağ konusunda uzmanlık bilgilerinden yararlanabiliriz. Bu sayede 3. taraf bağlantılarıyla ilişkili tüm risklerin azaltılması
sağlanır.
Yeterlilik yalnızca son kullanıcı alanında geçerli değildir. Her gün makine üreticisi/son kullanıcı ilişkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olan
makine üreticileriyle çalışıyoruz. Böylece Yiyecek ve İçecek sektörü için gereken ürün ve hizmetleri sağlayabiliyoruz.

Güven
Küresel Otomasyon Teknik Merkezleri [ATC] ağımızda proje aşamasında son uygulama öncesinde tüm fikirleri tamamen test ediyor ve
doğruluyoruz. Ürün taşıma, hareket kontrolü, görüntü ve güvenlik gibi alanlarda gerçek koşulları mümkün olduğunca doğru şekilde tekrar
üretmek, sistemlerimizin ve çözümlerimizin beklentilerinizin ötesinde performans sağlayacağına güvenmemizi sağlıyor.Ayrıca projenin
kullanım ömrü süresince parça tedariği, onarım ve yazılım güncellemeleri konusunda zamanında destek sunabileceğimizi biliyoruz.

Bir bakışta Omron
Dünya çapında en büyük 2000 şirket arasında yer aldı
Omron Corporation NASDAQ: OMRNY
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde En Üst Sırada
Thomson Reuters En İyi 100 Küresel Yenilikçi
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Araştırma ve Geliştirme Yatırımı
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EMEA Ülkesi

Toplumun faydası
için çalışmak
Endüstriyel otomasyon
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Otomotiv komponentleri
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Elektronik ve mekanik
komponentler
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Sağlık hizmetleri

% 12

Diğer iş alanları
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Sosyal sistemler,
çözümler ve hizmetler
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Paketleme Çözümleri
Yiyecek İçecek, İlaç ve Kozmetik alanlarında 719 müşteri. Sorunsuz entegre alma
sistemi, Delta- 3, robot programlama, elektronik hat şaftı kontrolü, PackML
uygulamalı işlemlerle HMI
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vermez veya sorumluluk kabul etmez. Önceden haber vermeksizin herhangi bir zaman herhangi bir değişikliği yapma hakkımız mahfuzdur
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