
YEMMAK IQ 
OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ      

Yeni  dünya düzeninde, seri üretim hatlarında insandan kaynaklanan maliyet artışlarına 
ve hatalarına yer yoktur. Sanayinin dijitalleşmesi olarak adlandırılan Endüstri4.0, üretimi 
hızlandırmanın, hata oranlarını azaltmanın ve esnek üretimin kesiştiği noktadır. Endüstri 
4.0, üretim döngülerinin kısa olduğu, esnek, kişiselleştirilmiş ve kaynak dostu seri 
üretimlerin olduğu akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Üretim süreçlerinin dikey ve yatay iletişim halinde olduğu, ekipmanların birbirleriyle 
haberleşerek üretim sürecini değiştirdiği, makine etkileşimini öne çıkaran bu yeni 
dönem, kendini düzenleyebilen otonom üretim sistemleri sunmaktadır.
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ÜRETİM YÜRÜTME SİSTEMİ 
YEMMAK IQ NEDİR?

Dünya standartlarına uygun olarak  geliştirilmiş  
olan  YEMMAK IQ, üretim merkezleri ile ERP 
arasındaki üretim süreçlerine ait bütün işleyişi 
yöneten entegre sistemler bütünüdür. ”

“

YEMMAK IQ yazılımları üretim 
süreçlerini yöneterek ERP yazılımları ile 
üretimin etkileşimini sağlar. Üretime ait 
bütün ekipmanları izleyip yöneten, 
performans ve kalite artırılmasına 
odaklanan bir sistemler bütünüdür. 
Sahadaki operatörlerden bağımsız 
olarak, makinelerden toplanan anlamlı 
veriler sayesinde, arızalar, ekipman 
ayarları, duruşlar, çalışma hızındaki 
azalmalar, ıskartalar ve yeniden işlem 
gibi üretim kayıplarına odaklanan ve bu 
kayıplara neden olabilecek riskleri ön 
görüp, önlem alınmasını sağlar.

YEMMAK IQ, modüler yapısı sayesinde her türlü ihtiyacı karşılayabilen,uyarlanabilir esnek bir yapıya sahiptir.

İHTİYACA YÖNELİK, UYARLANABİLİR & ESNEK YAPI



Yemmak IQ ile fabrikanın tüm ekipmanları tek akışta izlenip kontrol edilebilir.

FABRİKANIZI CEBİNİZDEN YÖNETİN

Yemmak IQ mobil uygulamasıyla, fabrikanızın 

proses otomasyonunu cep telefonu, tablet 

veya bilgisayar üzerinden izleyebilir, 

yönetebilir ve tüm süreci raporlayabilirsiniz. 

Üretim verimliliğini arttırmanızı sağlayacak 

kararları istediğiniz yerde, istediğiniz zaman 

alabilir ve fabrikanızı kontrol edebilirsiniz.

YETENEKLER
• Tüm makine ve ekipmanların çalışması PC ekranındaki 

akış diyagramından izlenir ve PC ekranından start-stop 
butonları ile çalıştırılır.

• Tüm ekipmanlar kilitli/kilitsiz çalıştırılır, bakım moduna 
alınabilir ve bakımcı şifresi ile tekrar açılır.

• Ekipmanların renkleri, durma esnasında gri, çalışma sırasında 
yeşil ve arıza durumlarında da kırmızı olmaktadır.

• Ekipmanlara ait arızalar listelenir ve arıza giderilip operatörün 
onayı gelene kadar listelenmeye devam eder.

• Üretim detayları (parti, kod, reçete vb.) ve hammadde 
kullanım raporları izlenebilir.

• İstenilen motorların akım ve devir değerleri anlık olarak 
izlenebilir ve geçmişe yönelik raporlar alınabilir. 

• Opsiyonel olarak, sistemde kullanılacak enerji analizöründen 
okunacak voltaj, akım değerleri anlık olarak izlenebilir ve 
geçmişe yönelik rapor alınabilir.

IOS, Android ve Windows 
10 uyumludur.



Günlük Üretim Takip Tablosu

Aylık Üretim

ENTEGRASYON VE 
TARİHSEL VERİ DEPOLAMA

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No:96, 10201 Bandırma / Balıkesir
T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

Toplanan veriler güvenli şekilde interneti olan her 
cihazdan ulaşılabilecek şekilde depolanır.

“
”

YEMMAK IQ BULUT

Üretim hatlarındaki Kiosk, HMI, PLC ve sensör gibi çevre 
birimlerinden veriler toplanarak, proses kontrolleri 
otomatik yapılır. İş emrine göre oluşturulmuş makine set 
değerleri Kontrol cihazlarını programlayarak tam otomatik 
kontrol sağlar.

ERP Sistemleri ile üretim hatları arasındaki etkileşimi sağlar. Verileri istenilen zamanda, istenilen şekilde kontrol 
edilmesine olanak tanır. Veriler güvenli şekilde kayıt altına alınır ve raporlanır. Retmes Entegrasyon Modülü önde gelen 
ERP sistemlerinin (SAP, Oracle, Microsoft, NETSIS, LOGO vb.) entegrasyon teknolojilerine en uygun olarak geliştirilmiştir.

SENSÖRLER VE KONTROL SİSTEMLERİ
YEMMAK IQ, önde  gelen PLC ve HMI markaları ile 
uyumlu veri toplama ve kontrol servisleri sunar.
Üretimdeki  veriler değişim tabanlı olarak depolanır. 
Sadece tanımlanan toleransları aşan değerler 
kaydedilerek, gereksiz veri tra�ği yaratılmaz. 
Geliştirdiğimiz özel algoritmalarla veriye 
milisaniyeler içerisinde erişilebilir. 

VERİ TOPLAMA SERVİSLERİ

Üretim prosesleriniz değişse bile, öğrenmiş 
olduğu verileri yeni proseslere adapte ederek en 
kısa sürede optimum sonuca ulaşılmasını sağlar.

NESNELERİN İNTERNETİ (IOT)

Günlük Üretim Takip Tablosu

Yemmak IQ Aylık Yapılan Parti Reçete Tablosu

Günün Özeti

Yemmak IQ

Üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.


