
•  Online uzaktan bakım erişimi ile seyahat maliyetlerini azaltın
•  Yüksek güvenlik onaylı uzaktan erişim çözümünü kolayca dağıtın
•  Uzaktan erişim ile müşteri hizmetlerinin kalitesini anında artırın

Bakım Hizmetleri İçin Güvenli 
Uzaktan Erişim Çözümü
RT Serisi 

industrial.omron.eu/remote-access-solution



2 3

Nerede olursanız olun, performansınızı 
güçlendirin

Endüstriyel Uzaktan Erişim, makinelere ve ekipmanlara bağlanarak 
dünyanın her yerinden arayüzleri görüntüleyip kontrol etmenizi, donanım 
sorunlarını gidermenizi ve güncellemeleri yüklemenizi sağlar. Maliyetli, 
zaman alan tesis ziyaretleri olmadan düzeltici bakım işlemini uzaktan 
gerçekleştirebilirsiniz.

Güvenlik ve kullanım kolaylığı, birçok uzaktan erişim sisteminin zayıf 
noktasıdır. Çözümümüz; kanıtlanmış, güvenilir ve onaylı bir güvenli uzaktan 
erişim platformunu temel alır. RT serisi, tüm çalışma düzeylerinde hızlı bir 
şekilde dağıtılıp kullanılabilir.

Online uzaktan bakım erişimi ile seyahat 
maliyetlerini azaltın

• Tüm üretim ekipmanlarına çalışma saatleri dışında da 7/24 uzaktan erişim
• Merkezi bakım ve kontrol
• Hızlı yanıt süreleri
• Sysmac Studio Platformu ve CX-One platformuna erişim

Uzaktan erişim ile müşteri hizmetlerinin kalitesini 
anında artırın 

Yüksek güvenlik onaylı uzaktan erişim çözümünü 
kolayca dağıtın

Kullanıma hazır Uzaktan Erişim çözümümüz, uzaktan sorun giderme ve izleme 
aracılığıyla üretim performansınızı artırır. RT serisi, maliyetleri azaltan ve üretim 
çıktısını artıran verimli bakım için ihtiyacınız olan tüm yazılım ve donanım 
bileşenlerini içerir. 

Uzaktan Erişim Çözümü

Erişim Yönetimi Yöneticileri
(Tarayıcı tabanlı)

Erişim Yönetimi Sunucusu
GateManager  

(Bulut tabanlı Linux Uygulaması)

RT1 Serisi Site Yöneticisi Endüstriyel Cihazlar
(ör. PLC/HMI)

SCADA
(başka bir Uzaktan Günlük Kaydı)

Sürekli 
bağlantılar
(LogTunnel)

İsteğe Bağlı 
Bağlantılar
(LinkManager)

RT1 Serisi Site Yöneticisi

Uzak Bilgisayar Kullanıcıları/Servis Sağlayıcıları
LinkManager (Windows yazılımı)

• Makine verimliliğini sürekli izleme
• Makineden makineye bağlantı

Sürekli bağlantı için LogTunnel



4 5

Çalışma sürenizi artırmak için uzaktan 
erişim çok önemlidir

Çözümlerimizle Güvenlik 
Nasıl Sağlanıyor?

Uzaktan Erişim çözümümüzün odak noktası, hızlı sorun giderme ve doğru 
durum izleme özellikleriyle makinenin çalışma süresini önemli ölçüde 
artırmaktır. Bu sayede, üretiminizin durdurulmasından doğan maliyetler 
doğrudan azaltılır, yerinde teknik müdahale gerekmediği için seyahat 
masrafları büyük oranda düşer ve daha az kişinin çalışması gerekir.  
Tüm güvenlik kontrollerinden geçebilen güçlü ve eksiksiz bir çözüm.

Uzaktan Erişim Çözümü

Uzaktan Erişim birçok açıdan büyük avantajlar sunar. Zaman tasarrufu sağlar, 
duruş süresini önler, müşteri hizmetlerinin kalitesini artırır ve maliyetleri önemli 
ölçüde azaltır. Hızlı dağıtım ve kullanım kolaylığı sayesinde, müşteriler için daha 
iyi yatırım getirisine sahip bağlantılı hizmet sözleşmeleriyle anında ek gelir 
sağlayan yeni bir kuruluma geçiş yapabilirsiniz.

Müşterilerin yüksek güvenlik düzeyi gereksinimleri, günümüzde haklı olarak 
yaygınlaşmaya başladı. Artık günümüzün güvenlik standartlarını karşılamak için basit 
bir internet bağlantısı yeterli olmuyor. Uzaktan Erişim'e dair en önemli önceliğimiz, 
mümkün olan en iyi güvenliği sağlamaktı. Bunu sağladıktan sonra dağıtım ve 
operasyon aşamalarında üretim süresi ve maliyet tasarrufuna odaklandık. 

Hiçbir müşterinin, üretim hattındaki bir sorunun çözümünü bekleme lüksü 
yoktur. Her saniye önemlidir ve çözülmemiş sorunlar büyük miktarda para 
kaybına neden olur. Teknik uzmanlara yönelik anında Uzaktan Erişim sayesinde 
müşteriler, programcıların tesise gitmesini beklemek zorunda kalmaz. Endüstri 
4.0'ın üretim kazanımları açısından büyük bir rekabet avantajı sunar.

Kısacası RT serisi çözümü, hızlı ve zamanında kaliteli hizmet sunar. Hızlı, kolay 
uygulama ve kullanım sayesinde yeni bir boyuta kolayca giriş yapabilirsiniz. 
Mükemmel destek ile birlikte gelen eksiksiz, 7/24 Uzaktan Erişim çözümü 
sayesinde müşterileriniz için en iyi hizmeti sunmaya odaklanabilirsiniz.

Güvenlik Duvarı Dostu
Çözümümüz, güvenlik duvarı dostudur. Yalnızca SiteManager için 
harici bağlantı gerekir. (port 80, 443 veya 11444).

AES 256bit
TLS tabanlı AES 256 bit şifreli tünel.

3. Taraf Sertifika
Titiz siber güvenlik: Tüm çözüm; NIST SP800, ISECOM OSSTMM, 
BSI, ISA99 ve IEC62443'e dayalı olarak 3. taraf şirket (ProtectEm) 
denetiminden geçmektedir.

Kullanıcı Yönetimi
SiteManager ağ geçidine kimlerin erişebileceğini tam olarak kontrol 
edebilir ve erişim sürelerini kendi tercihinize göre belirleyebilirsiniz.

Cihaz Yönetimi
Cihazlarınıza kimin erişebileceğini kontrol edin: Hangi cihaza kimin 
tarafından erişilebileceğini, IP adresi veya port seviyesine kadar 
kontrol edin.

Denetim ve Raporlama
Kullanıcı etkinliğinin tamamen şeffaf olması ve denetim amacıyla 
tüm erişim etkinlikleri günlüğe kaydedilir.

Ağ Bağlantısı
Kapsamlı ağ ayrımı için Ethernet/WiFi veya 3G/4G.

Fiziksel Kontrol
Uzaktan erişimi fiziksel olarak kontrol etmek için G/Ç portları.
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Eksiksiz bir çözüm için mükemmel uyum

Üretim mimarinizin her alanında tam hizmet ortağınız olmak için çalışıyoruz. 
Kapsamlı OMRON Otomasyon Platformu, Uzaktan Erişim çözümüyle artık 
daha da geniş. 7/24 çalışan üretim tesislerinde her zaman ve her yerde 
sorun çıkabilir. Üretim geçmişinizi içeriden ve dışarıdan tanıyan küresel bir 
endüstriyel otomasyon ortağı olmanın tüm avantajlarını size sunuyoruz.

Uzaktan Erişim Çözümü

Omron Modeli SiteManager Donanımı

RT100-EMM3010 SiteManager 1729 / LAN

RT100-4GM3010-G SiteManager 1739 / 4G - Global

RT100-4GM3010-J SiteManager 1739 / 4G - JP

RT100-W5M3010 SiteManager 1749 / WiFi

Omron Modeli Lisans

RT1L-A01
• GateManager'a eş zamanlı ek erişim için LinkManager 

lisansı

RT1L-C01
• Bir lisans ile birden fazla SiteManager bağlantısına 

(maks. 200) izin verilir. 

Omron Modeli Başlangıç Kiti

RT1S-A

• GateManager hesap etkinleştirme 
• Tek bir LinkManager mobil lisansı
• GateManager hesabını etkinleştirmek için RT1 

SiteManager ile paket halinde bir kez satın alınması 
gerekir

Destekleyen:

Uzaktan Erişim İstemcisi

Sysmac Studio 
Entegre Geliştirme Ortamı

Veritabanı 
bağlantısı

Hareket Robotik Sistemler Görsel Denetim Emniyet CNC
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Satış & Destek Ofisleri

Mükemmeli hedeflememize rağmen, Omron Europe BV ve/veya bağlı ortakları ve bağlı irketleri, bu belgede izah edilmili olan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında garanti 
vermez veya sorumluluk kabul etmez. Önceden haber vermeksizin herhangi bir zaman herhangi bir değiikliği yapma hakkımız mahfuzdur

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

OMRON TÜRKİYE
 +90 (216) 556 51 30 
 industrial.omron.com.tr

Almanya
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Avusturya
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Belçika
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Çek Cumhuriyeti
Tel: +420 234 076 010
industrial.omron.cz

Danimarka
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finlandiya
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Fransa
Tel: +33 (0) 825 825 679
industrial.omron.fr

Güney Afrika
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Hollanda
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

İngiltere
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

İspanya
Tel: +34 913 777 900
industrial.omron.es

İsveç
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

İsviçre
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

İtalya
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Macaristan
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Norveç
Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polonya
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portekiz
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Rusya
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Diğer Omron Temsilcileri
industrial.omron.eu


