
Bağlantılı  
maden
Madencilik için Rockwell Automation® çözümleri



DÜNYA İNANILMAZ DEĞİŞİKLİKLER YAŞIYOR 
ve bunlar için her türden kaynağı bol ürünler gerekiyor. 
Genel nüfus giderek artıyor ve kentsel alanlarda 
yaşamaya başlıyor. Orta sınıf büyüyor, altyapı gelişimi 
hız kazanıyor ve bu büyümeyle birlikte kaynak ihtiyacı 
ortaya çıkıyor. Demir, bakır, alüminyum ve nikel gibi 
metallere yönelik talep çok artacak. Ayrıca, karbon 
yoğunluğunun daha az olduğu bir gelecek arayışı, 
elektrikli araçlarda büyümeye ivme kazandırdı ve akü 
üretiminde kullanılan lityum, magnezyum, kobalt ve 
diğer minerallere olan talebi arttırdı. Aynı şekilde, daha 
büyük ve daha iyi enerji depolama aküleri pazara akın 
ederek rüzgar, güneş ve diğer temiz enerji kaynaklarına 
destek veriyor.

Dünyamız gözlerimizin önünde değişiyor ve bu 
değişiklikler için madenciliğin desteklenmesi gerekiyor.

Dünyanın 
madenciliğe 
ihtiyacı var 
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PAZARDAKİ DEĞİŞKENLİK 
NORMAL HALE GELDİ
Talebin daha da artacağına yönelik öngörülere 
rağmen madencilik sektörü hala zorluklarla karşı 
karşıya. Pazardaki değişkenlik ve belirsizlikler 
işleri doğrudan etkiliyor. Bu da yeni projeler veya 
mevcut sahalarda yapılacak güncellemelere 
yönelik uzun vadeli planlamayı daha da karmaşık 
hale getiriyor.

Sürekli değişen yasal ve resmi düzenlemeler, 
madencilik şirketlerini diken üstünde tutuyor. 
İşletme için sosyal lisans almak amacıyla 
hissedarları sürekli olarak tatmin etme ve onlarla 
iş ortaklığı yapma zorunluluğu da bu duruma tuz 
biber ekiyor.

Operasyonların ve varlıkların optimize edilmesi 
kritik bir öneme sahiptir ve yetenek eksikliklerinin 
kapatılması ve değişen işgücü demografisiyle 
uyum sağlanması, şirketlerin ayakta durması için 
çok önemlidir.

Bu önemli noktalarla başa çıkmak için bir plana 
odaklanılıp bu plan uygulanarak diğer birçok zorluk 
da aşılabilir.

Pazarda güçlü temeller kurulmuş 
olsa da madencilik sektörü 

birçok zorlukla karşı karşıyadır.
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Madencilik sektöründeki  
toplam işgücünün %60’ından fazlası 

neredeyse tamamen madendeki 
varlıkların servise alınması veya 

onarılmasına odaklanmış olabilir.
Kaynak: Miningglobal.com

Madencilik doğası gereği karmaşıktır. Şirketler daha nitelikli cevhere 
ulaşmak için daha derin kazmak ve daha ileri gitmek zorunda kaldığı 
için daha da karmaşık hale gelmektedir.

Madencilik şirketleri, proses verimliliklerini belirlemek, donanımı çalışır 
durumda tutmak, suyu ve enerjiyi verimli şekilde kullanmak ve çalışanların 
güvenliğini sağlamak konusunda zorluklar yaşamaya devam etmektedir.

Bu değişkenlerin kontrol edilmesi, karlılığın korunmasında kritik bir 
öneme sahiptir ve yanlış bir adım atılırsa her biri madencilik şirketi için 
yıkıcı etkilere yol açabilir.

Operasyonel 
zorluklar

• PROSES VERİMLİLİĞİ (Genel maliyet baskıları, nitelikte azalma)

• MALİYET (Donanım bakımı)

• ERİŞİM (Toprağı, enerjiyi ve suyu etkili bir şekilde kullanma)

• ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

• ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLER
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Kaynak: Forbes; PwC; Başkan Jake Klein (Evolution Mining)

41%
Y kuşağındakilerden 
iş yerinde elektronik 

olarak iletişim  
kuranların yüzdesi.

Yeni nesil çalışanların ilgisini 
çekme ve onları şirkette tutma
Madencilik şirketleri, hızla değişen bir işgücüyle 
çalışmaktadır. Madenciliğe olan ilgi azaldığı ve teknolojiyle 
ilgili bilgiler arttığı için madencilik şirketlerinin en iyi 
yetenekleri kendilerine çekmek, eğitmek ve ellerinde 
tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapması gerekir.

 
İş yerindeki 
zorluk

kişi 2017’de NSW Üniversitesi’nin Maden Mühendisliği 
bölümüne kaydoldu. Bu, son 40 yıldaki en düşük rakamdı

75%
2025’e kadar ulaşılacak 

olan işgücünde y 
kuşağı yüzdesi.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM sektördeki zorlukların aşılması için büyük bir fırsat sunmaktadır. 
2016’dan 2025’e kadarki dijital dönüşüm girişimlerinden elde edilmesi öngörülen değer, 
Dünya Ekonomik Forumu’na göre 320 milyar ABD dolarını bulabilir. Sektörde, dijital 
teknolojilerin daha iyi performans gösteren madenler için çok önemli olduğuna dair 
yaygın bir görüş var. Bununla birlikte, gerçek dijital dönüşümün önünde de birçok zorluk 
yatıyor. Birçok şirket, ticari inceleme ve beklenen yatırım getirisi içeren açık bir strateji 
ve kafalarında amaçlarına ilişkin bir fikir olmadan hızlı bir başlangıç yapıyor. Bazı şirketler, 
işgüçlerinin eski teknoloji altyapısı değişimi benimsemek için gereken becerilerden yoksun 
olduğu için gelişemiyor. Belki de sorunlar şirket kültüründen, gerekli ön sermayeden veya 
değişen teknolojiye ayak uydurma becerisinden kaynaklanıyordur.

Aslında günümüzde büyük veri projelerinin %85'i, bu zorluklardan biri veya daha fazlası 
nedeniyle başarısız oluyor.* Ancak dijital dönüşümünüze devam etmek için bu zorlukları 
öngörmenin ve aşmanın yolları da var.

*Kaynak: Gartner

Dijital 
dönüşümün 

sağladığı fırsat
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Neden Rockwell Automation?
Bağlantılı maden ocağına ulaşmak için çıktığınız yol size özeldir. Rockwell Automation, 
yolun neresinde olursanız olun dijital dönüşümünüzü destekleyen özelliklere ve deneyime 
sahiptir. Çalışanlarımız ve iş ortaklıklarımız, sunduklarımızın merkezinde yer alır:

Madencilik, BT ve 
otomasyon için 

beklediğiniz uzmanlık

Eşsiz biriş  
ortağı ağı

Proses kontrolü ve analizlerde 
teknoloji liderliği
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Rockwell Automation®, madencilerin dijital dönüşüm yolculuklarını baştan sona 
planlamalarına yardımcı olur. Uygun planlama ve proje yönetimi, zorlukların 
belirlenmesini ve projenin tamamı zora girmeden projenin ilk aşamalarında 
giderilmesini sağlar. Proje planına bağlı kalmak, dijital dönüşüm girişimlerinizde bütçe 
ve zamanlamadan taviz vermemenizi sağlar.

BU ZORLUKLARI NASIL AŞABİLİRİZ?
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1. DEĞERLENDİRİN 
Madeninizin durumunu değerlendirin ve anlayın.

2. STRATEJİ OLUŞTURUN 
Dijital dönüşümle ulaşmak istediklerinize dair bir gelecek vizyonu oluşturun.

3. FIRSATLARI BELİRLEYİN 
Sorunları, olası çözümleri ve yolculuğunuzda size yardımcı olabilecek ilişkili teknolojileri listeleyin.

4. BELGELEYİN 
Ticari inceleme hazırlayın ve kısa sürede elde etmeyi beklediğiniz kazançları ve yatırım getirisini belirleyin.

5. UYGULAYIN 
İncelemeleri seçin ve bu yolculukta size yardımcı olacak hedeflerinizi, takımlarınızı ve iş ortaklarınızı 
belirleyin.

6. DENEYİN 
Sonuçları, uygulamanın ilk aşamalarıyla test edip değerlendirin.

7. ÖLÇEKLENDİRİN 
Hedef alanınızda gördüğünüz başarıları çoğaltıp ölçeklendirin.

8. GÖZDEN GEÇİRİN 
Projeyi inceleyin ve sonuçları projenizin ilk hedeflerine göre değerlendirin.
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Entegre sistemler ve ölçeklenebilir analizler, 
madenden pazara görünebilirlik sağlar ve 
daha iyi kararlar alınmasına imkan tanır.

Bağlantılı maden
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Bağlı Maden
Baştan sona mimari ve sistem entegrasyonu

Kurumsal ve  
ticari uygulamalar

Tedarik zinciri 
simülasyonu

İşlem 
optimizasyonu

Varlık 
performansı

Üçüncü parti uygulamalar ve sistemler

Nesnelerin interneti ağ geçitleri Entegre proses kontrolü ve gücü

Nesnelerin interneti platformu / 
Analizler ve görselleştirme

Uzaktan izleme

ERP
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Gerçek donanım

Dijital ikiz

Bağlı Maden
DİJİTAL İKİZ KAVRAMI 

Daha düşük sermaye masrafı ve işletme giderinde 
optimizasyon sağlıyor

Mekanik CAD

Proses simülasyonu

Sanal devreye alma

Sanal çalıştırma

Elektrikli CAD

Matematik modelleme

Hareketlilik

Operatör eğitimi

DİJİTAL İKİZ ÖZELLİKLERİ

DİJİTAL İKİZİN AVANTAJLARI

Daha iyi prototiplendirme 
Yeni nesil donanımları  
kolayca ve güven içinde  
tasarlayıp oluşturun.

Sanal devreye alma 
Sistemleri hizmete alınmadan 
önce tasarlayın, test edin,  
doğrulayın ve devreye alın.

Stratejilerinizi doğrulayın 
İşleme kapasitesini karmaşık dinamik 
proseslerin basit, gerçek zamanlı 3B 
simülasyonuyla optimize edin.

Operatör eğitimi 
Güvenli bir sanal ortamda 
işgücünü eğiterek riski azaltın ve 
operasyonları iyileştirin.
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Madencilik faaliyetleri için test edilmiş ve 
doğrulanmış mimariler ve özel işlevler, 
proseslerinizden ve donanımlarınızdan 
en iyi sonucu elde etmenize ve genel 
verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

Operasyon 
verimliliğini artırın
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MADEN 
ÇIKARMA DONANIMI
Mobil donanımlar için analizlere destek 
verme ve imkan tanıma

Donanım güvenilirliği, sürücü sistemine bağlıdır 
ve uzaktan izleme ve tanılama sayesinde, 
donanımlarınızı istediğiniz yerden takip 
edebilirsiniz. Zorlu koşullara ve yüksek yararlanıma 
yönelik teknolojiler dahil kürekler ve kazıcılar için 
yüksek performanslı sürücü çözümleri sunarak 
veri toplama ve telemetri sağlıyoruz.

MADEN 
KIRICI OTOMASYONU
Kırıcılar için gelişmiş kontrol ve izleme

Proses ve motor kontrolünü entegre ettiğinizde, 
donanımlarınızdan en iyi şekilde yararlanarak 
mekanik gerilimi azaltabilir, daha az 
bozulmayla karşılaşabilir ve bakım maliyetlerini 
düşürebilirsiniz. Aynı zamanda performansı 
artırabilir, üretimde tutarlılığı sağlayabilir ve 
enerjiden tasarruf edebilirsiniz.
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İŞLEME TESİSİ 
CEVHER ZENGİNLEŞTİRME VE 
KONSANTRASYON
Tesis hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı  
olacak çözümler

Entegre kontrol sistemi, mühendislikle ilgili riskleri 
azaltır, daha kolay şekilde çalıştırılır, korunur, 
modifiye edilir ve tipik işleme tesisi alanları için 
birleştirilmiş bir görünüm sunar. Tesisinizin kritik 
alanları arasında kurulan sorunsuz entegrasyon; 
proses, ayrık, güç, bilgi ve emniyet kontrolünü 
tesis genelindeki tek bir altyapıya bağlamanızı 
sağlar. Bu; yapılandırma, çalıştırma ve bakım için 
entegre bir ortam sağlar.

İŞLEME TESİSİ 
METAL ARITIMI  
VE PİROMETALURJİ
Proses ve enerji yoğunluklu uygulamalar için 
yüksek performanslı sistemler

PlantPAx® sistemi, metal arıtımı uygulamaları için 
dağıtılmış kontrole yönelik modern bir yaklaşım sunar. 
Açık standartlı, yüksek yararlanım sunan dağıtılmış 
kontrol sistemi, karmaşık ve büyük metal işleme 
uygulamaları için daha fazla esneklik ve verimlilik ve 
entegre mimaride çalışan sistemlerde yedekleme 
imkanı sunar.
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İŞLEME TESİSİ 
MADENCİLİK PROSES KONTROLÜ  
İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR
Madencilik kontrolleri için 
standart metodoloji ve işlevler

Kontrol, izleme, görselleştirme, alarmlar ve  
raporlamaya yönelik standart metodoloji ve önceden 
oluşturulmuş içerik, tüm sahalarda test edilmiş ve 
doğrulanmış en iyi uygulamaların çoğaltılmasını sağlar. 
Madencilik sektörü için özel olarak kitaplıklar ve ileri 
düzey işlevler geliştirilmiştir.

İŞLEME TESİSİ 
GELİŞMİŞ  
PROSES KONTROLÜ
Değişkenliği azaltın ve karmaşık 
prosesleri dengeli hale getirin

Model Kestirimci Kontrol (MPC), karmaşık prosesleri 
optimize eder ve daha fazla işleme kapasitesi, daha iyi 
hata giderme ve daha az değişkenlik sağlamanın yanı 
sıra enerji ve reaktif kullanımını azaltır.
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MALZEME TAŞIMA 
KONVEYÖRLER VE İSTİFLEME 
YÜKLEME VİNÇLERİ
Bilgiye erişimi olan makineler ve 
donanımlar, gerçek zamanlı performans 
ve çalışma verileri sağlar.

Konveyör sistemleri ve istifleme yükleme 
vinçleri için uzaktan izleme ile istediğiniz 
zaman istediğiniz yerden entegre mimarileri 
kullanarak mühendislik maliyetlerini 
düşürün, makine verimliliğini artırın ve bakım 
maliyetlerini azaltın.

MALZEME TAŞIMA 
KALDIRMA
Kaldırma verimliliği ve güvenliği, yeraltı 
ocaklarının kritik bir unsuru olabilir ve 
güvenlikten ödün vermeden verimliliği 
artıran çözümler gerektirebilir.

Otomasyon, güvenlik çözümleri ve akıllı motor 
kontrolünün kombinasyonu, daha emniyetli, 
daha güvenilir ve yüksek performanslı kaldırma 
sistemleri sağlar.

Sınıfının en iyisi kaldırma çözümleri sunmak için 
en iyi mekanik tedarikçileriyle iş ortaklığı yaparız.
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ŞEBEKELER 
MADENE ELEKTRİK VERME
Akıllı paket güç; tek tedarikçi, tek omurga

Proses kontrollerini güç dağıtımı, trafo istasyonu 
otomasyonu ve motor yönetimiyle entegre 
ederek duruş süresini azaltın ve güvenliği 
iyileştirin.

ŞEBEKELER 
DESTEK ALANLARI
Maden sahanızın tamamında daha iyi 
kontrol ve görünebilirlik

Madencilik için havalandırma, kompresör 
sistemleri, pompalama sistemleri, su 
telemetrisi ve yakıt yönetimi gibi destekleyici 
alanlara yönelik çözümler ve entegre mimariler 
sunuyoruz.
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Operasyonlarda verileri topladığınızda, 
birleştirdiğinizde ve analiz ettiğinizde, veriler 
depolarda beklerken gözünüzden kaçabilecek 
trendleri ve bağımlılıkları fark edebilirsiniz. Bu tip 
bilgilerle daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.

Madenden pazara 
görünebilirlik işle 
ilgili daha iyi kararlar 
vermenizi sağlar
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Madencilik şirketlerinin karşılaştığı ÖNEMLİ BİR 
ZORLUK, bağlantılı olmayan depolanmış bilgilerdir. Daha 
iyi, daha bütüncül kararlar alabilmek için işletmenin çeşitli 
alanlarından toplanan verileri birleştirmenin ve bağlama 
oturtmanın yollarını bulmak hiç bitmeyen bir mücadeledir.

PTC ile desteklenen FactoryTalk® InnovationSuite, veri toplama 
ve birleştirme özelliği sağlar, harekete geçebilmeniz için 
bağlama oturtulmuş bilgileri gün yüzüne çıkarır ve verilere 
hayat veren ve daha iyi kararlar alınmasına imkan tanıyan güçlü 
görselleştirme araçları sunar.

Analizin 
gücü 
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Madenden pazara entegrasyon
FactoryTalk® çözümümüz, madencilik şirketlerinin işletme içindeki neredeyse her 
kaynaktan veri toplamasına ve kısa sürede uygulamalar ve karar verme araçları 
oluşturmasına imkan tanır.

Tedarik zinciri 
yönetimi

Entegre 
analizler

Tarihçi

Teknik madencilik 
uygulamaları

Üçüncü parti 
uygulamalar

Ölçümler / Temel performans göstergeleri (KPI’lar)

Duruş süresi

Genel Ekipman Verimliliği

Stok

Kalite

Analiz platformu

Görselleştirme 
birleştirme

Uzaktan izleme

İnsan arayüzleri
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En önemli  
veriler  
parmak  
uçlarınızda
Tüm veri kaynaklarından  
bilgileri entegre edin

Üretimi ve stokları  
takip edin

Farklı madenleri ve  
operasyonları karşılaştırın

KPI’ları bağlama oturtun ve görüntüleyin 
(Genel Ekipman Verimliliği, duruş süresi, enerji ve su tüketimi)

İşletme için alakalı bilgilerle güçlü  
derlemeler oluşturun
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Madencilik tedarik zincirleri, malzeme taşıma ve işlemenin karmaşık 
şekilde sıralanmasından oluştur ve çıkarma, taşıma, istifleme işleme 
tesisi, ray ve porttan oluşan değer zincirinde malzeme taşıma için 
birçok potansiyel kombinasyon mevcuttur.

Simülasyon araçları, madencilik şirketlerinin operasyonlarında ve tedarik 
zincirlerinde yaşanabilecek değişiklikleri analiz etmesine ve hava durumu, 
pazar talebi ve emtia fiyatları gibi dış etkenlerin etkisini bile dikkate 
almasına yardımcı olabilir.

Arena® çözümümüz, ayrık olay modelleme sağlar. Bu, karmaşık 
sistemin davranışını bir dizi iyi tanımlanmış olay olarak gösterme 
işlemidir. Bu işlem; değişkenlik, kısıtlı veya sınırlı kaynaklar ya da 
karmaşık sistem etkileşimleri görülen neredeyse her proseste işe 
yarar.

Ayrık olay simülasyonu, kullanıcıların proses veya sistemin zaman 
içindeki davranışını analiz etmesine imkan tanır. Kullanıcılar, 
“neden” veya “ya şöyle olsaydı” sorularını sorabilir ve herhangi bir 
mali etkisi olmadan proseslerin ya da sistemlerin tasarımlarını veya 
değişikliklerini test edebilir.

Tedarik zinciri 
simülasyonu 
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Yeni teknolojiler insanlara daha fazla olanak 
sağlıyor. Bu teknolojileri çalışanınızın günlük 
yaşamına dahil etmeniz; işgücü geçişlerini 
kolaylaştırabilir, çalışan verimliliğini 
artırabilir, işbirliğini teşvik edebilir ve tüm 
çalışanlar için daha güvenli, daha etkileşimli 
bir ortam sağlayabilir.

İşgücünüzü 
modernize edin ve 
güçlendirin

23
Bağlı Maden
SF 2

Operasyon  
verimliliğini artırın
SF 12

Madenden pazara 
görünebilirlik
SF 18

İşgücünüzü modernize edin 
ve güçlendirin
SF 23

Güven içinde tasarım, inşa 
ve yükseltme
SF 26



Mobilite çözümlerimiz, görüntüleme ve 
gerçek zamanlı karar verme özelliklerinin 

kapsamını genişletir.

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ 
MOBİL GERÇEK ZAMANLI  
BİLGİLER
Madencilik faaliyetleri, yapıları gereği coğrafi olarak 
yayılım gösterir. Saha çalışanları, çoğu zaman 
donanımları belirli bir donanım parçasının nasıl bir 
performans sergilediğini doğrudan göremeden 
bakıma almak veya çalıştırmak zorunda kalır. Bu 
görme ve bilgi eksikliği, verimliliği azaltabilir ve 
güvenli olmayan operasyonlara yol açabilir.

Mobilite çözümlerimiz, görüntüleme ve gerçek zamanlı 
karar verme özelliklerinin kapsamını, mobil cihazlar 
dahil tarayıcı tabanlı uzaktan kullanıcılarla genişletir. 
Herhangi bir yerden talep üzerine gerçek zamanlı 
erişim sayesinde, her takım üyesi maden için sağlanan 
bu görünebilirlikten yararlanır.

57%
Mobil teknoloji sayesinde 

çalışan verimliliğinde/
üretkenliğinde görülen  

artış yüzdesi

Kaynak: Motorola / mobientech.com
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ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ 
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Dijital bilgileri gerçek nesneler veya donanımlarla 
bir araya getirerek saha personeline gerçek proses 
bağlamında gerçek zamanlı bilgiler sağlayın. Bu 
teknoloji, madencilik şirketlerinin donanım bakımı 
için uzaktan uzman tavsiyesi sağlamasına ve eğitim 
sürecini zenginleştirerek yeni çalışanlar için özel, 
akılda kalıcı talimatlar oluşturmasına yardımcı olur.

SONUÇLARI İNCELEYİN

• Daha fazla çalışan verimliliği

• Daha güvenli operasyonlar

• Uzaktan işbirliği

• Uzman tavsiyeleri

51%
oranında katılımcı, çalışan eğitimi / 

bilgi aktarımı için artırılmış gerçeklik 
kullanımı söz konusu olduğunda 

şirketlerinin zaten ölçülebilir  
yatırım getirisi elde  

ettiğini söyledi

Kaynak: PTC / IDC
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Yeni projelerin ve yükseltmelerin yürütülmesi 
riskli olabilir. Daha başarılı ön planlama, daha 
az tedarikçi ve test edilmiş proje metodolojisi 
ve mimarileriyle fazla harcama riskini ve 
gecikmeleri azaltın.

Güven içinde  
tasarım, inşa  
ve yükseltme
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Projeler için kullanım süresi boyunca destek
Üretim araçlarınızın kullanım süresi boyunca riski azaltıp değer yaratma

• Fizibilite çalışmaları

• Konsept tasarımı

• Danışmanlık 
hizmetleri

• İşgücünün 
hazırlanması

• Bilgi, kontrol, güç, 
güvenlik

• İşlem optimizasyonu

• Araçlar

• Elektrik

• Ambalajlı donanım

• Tasarım ve uygulama

• İnşaat, üretim

• Test etme (FAT)

• Eğitim

• Ağ ve güvenlik

• Kurulum yönetimi

• Başlatma / devreye 
alma

• Eğitim

• Belgeler

• Parça yönetimi

• Uzaktan sistem 
izleme

• Hizmet anlaşmaları

• Sahada mühendislik

• Varlık yönetimi

• Güvenilirlik

• Sistem denetimleri

• Eskime riskini azaltma

• Donanım / yazılım 
yükseltmeleri

• Dağıtılmış kontrol 
sistemi / kontrol 
ve emniyet sistemi 
dönüşümü

Fizibilite ve 
konsept 
çalışmaları

Ön 
mühendislik 
ve tasarım

Tasarım ve 
mühendislik

Kurulum ve 
devreye alma

Operasyon ve 
bakım

Yükseltmeler ve 
dönüşümler
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Siber güvenlik
Çözümler ve hizmetler

DOĞRULANMIŞ ÇÖZÜMLER / MİMARİLER
Cisco® ve Rockwell Automation®’ın doğrulanmış tasarımlarından oluşan 
mimarilerimiz; performans, kullanılabilirlik, tekrarlanabilirlik, ölçeklenebilirlik ve 
güvenlik açısından test edilmiştir. Böylece “gelecek için hazır” ağ tasarımına hızlı, test 
edilmiş erişim elde edersiniz.

SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ
Kullanım süresi boyunca, değerlendirmeden yanıt planı konuşlandırmaya kadar 
endüstriyel güvenliğe odaklanan eksiksiz bir hizmet sağlayabiliriz. Uzmanlarımız, BT 
ve OT’nin nasıl güvenli şekilde bir araya getirileceğini anlar ve altyapınızın emniyete 
alınmasına, varlıkların korunmasına ve ağ kullanılabilirliğinin sağlanmasına yardımcı olur.
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TANIMLAMA VE KORUMA TESPIT ETME YANITLAMA VE HATA GIDERME

Varlık envanteri hizmetleri Gerçek zamanlı tehdit tespit hizmetleri Yedekleme ve hata giderme çözümleri

Kırılganlık ve risk değerlendirmesi Uzaktan izleme ve yönetim hizmetleri

Olayı ele alma ve olay cevabı

Olay cevabı ve olağanüstü durum kurtarma planlama hizmetleri

Nitelikli yama yönetimi

Endüstriyel güvenlik  
karşı önlemi konuşlandırma

Endüstriyel kontrol sistemi güvenlik 
bölgesi ve IDMX segmantasyonu

SALDIRIDAN ÖNCE SALDIRI SIRASINDA SALDIRIDAN SONRA

Endüstriyel siber güvenlik için 
proaktif bir yaklaşım
Saldırı süreci

BAĞLANTILI MADEN OCAĞINIZ İÇİN GÜVENLİ, SAĞLAM, GELECEĞE HAZIR BİR AĞ İNŞA EDİN

Ağ altyapınızı tasarlamanıza, konuşlandırmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak bütüncül yaklaşım

Değerlendirin Tasarlayın Uygulayın Doğrulayın İzleyin

29
Bağlı Maden
SF 2

Operasyon  
verimliliğini artırın
SF 12

Madenden pazara 
görünebilirlik
SF 18

İşgücünüzü modernize edin 
ve güçlendirin
SF 23

Güven içinde tasarım, inşa 
ve yükseltme
SF 26



Allen-Bradley, Automation Fair, CompactLogix, ControlLogix, Encompass, Integrated Architecture Builder, Kinetix, PartnerNetwork, POINT I/O, PowerFlex, ProposalWorks,  
Rockwell Automation On The Move, Rockwell Automation TechED, Studio 5000, Studio 5000 Architect ve TechConnect Rockwell Automation, Inc.'e ait ticari markalardır.  
Rockwell Automation'a ait olmayan ticari markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir.

rockwellautomation.com

Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Avrupa/Orta Doğu/Afrika: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asya Pasifik: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846
Türkiye: Kar Plaza İş Merkezi, İçerenköy Mahallesi, Karaman Çiftlik Yolu Caddesi No:47 E Blok Kat:6 Ataşehir – 34752, İstanbul – Türkiye 

Bizimle iletişimde olun

Yayın MIN-BR004A-TR-P - Mayıs 2019 Telif Hakkı © 2019 Rockwell Automation, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. ABD’de basılmıştır.

http://rockwellautomation.com
https://www.instagram.com/rokautomation/
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation

	Button 9: 
	Button 21: 
	Button 7: 
	Page 2: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 12: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 26: 
	Page 27: 

	Button 8: 
	Page 2: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 12: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 26: 
	Page 27: 

	Button 22: 
	Page 2: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 12: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 26: 
	Page 27: 

	Button 2: 
	Page 3: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	Button 1: 
	Page 3: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	Button 23: 
	Page 3: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	Button 14: 
	Page 4: 

	Button 15: 
	Page 4: 

	Button 28: 
	Page 4: 

	Button 5: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 20: 
	Page 29: 

	Button 6: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 20: 
	Page 29: 

	Button 26: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 20: 
	Page 29: 

	Button 3: 
	Page 8: 

	Button 4: 
	Page 8: 

	Button 27: 
	Page 8: 

	Button 10: 
	Page 28: 

	Button 11: 
	Page 28: 

	Button 24: 
	Page 28: 

	Button 19: 
	Button 20: 


