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Makina imalatçıları, ekipmanı
şekillendirme, ekstrüzyon, kalıplama,
sıkma, kesme, katlama vb. gibi üretim
süreçlerinin otomasyonunda kritik bir rol
oynadıklarından, imalat tedarik zincirinin
ayrılmaz bir parçasını oluştururlar.
Makinalar düzgün çalışmıyorsa, tüm
üretim süreci durma noktasına gelebilir.
Her üretim sürecinin kendi özel makina
seti vardır. Örneğin, gıda işleme
endüstrisindeki üretim ekipmanı, giyim
imalat sanayinde bulunan ekipmandan
farklıdır.
Makina İmalatçıları Birliği (MİB), 1990
yılında kurulmuş olan, makina ve aksamı
ile ilgili imalat yapan firmaların üye
oldukları sektörel bir birliktir. Makina
sektörünün tümünü kapsayan tek sivil
toplum kuruluşu olma niteliğini
taşımaktadır. Bünyesinde 200’e yakın
üye firma bulunmaktadır. MİB
bünyesindeki firmalar, 2018 yılı Türk
makina ihracatının 

%60’ından fazlasını gerçekleştirmiştir.
Sermaye malı veya yatırım tipi
makinalar gibi zor ve teknoloji yoğun
imalat konusunda MİB üyeleri  büyük bir
üstünlük göstermektedirler. Bu durum,
firmaların büyük çoğunluğunun, güncel
teknolojilerle kaliteli imalat yapan,
güvenilir, sürekliliği olan ve marka imajı
yaratma konusunda da başarılı firmalar
olduklarını vurgulamaktadırlar. MİB,
gıda, paketleme, iklimlendirme
sistemleri, takım tezgâhları (yatırım tipi
makinalar), ağaç işleme, plastik işleme,
iş makinaları, inşaat makinaları,
kaldırma, işleme endüstrileri vb.
konularda üye portföyüne sahiptir.
Yukarıda bahsedilen bu tarz imalat
makinaları, müşterilerin son derece
hassas kalite standartları ve teknik
gereksinimleri için tasarlanmış ve
üretilmişlerdir. Bunun nedeni, her
müşterinin makinasının üretmesini
istediği farklı bir ürün tipine sahip
olabilmesidir.  

İMALAT SEKTÖRÜNDE
MAKİNALARIN ÖNEMİ



Nedeni ne olursa olsun, makina çalışmayı
durdurursa, tedarik zinciri durur, montaj
hatları durur, üretim durur, mallar
fabrikadan ayrılmaz, kamyonlar, tırlar,
kargo gemileri boş kalır ve ürünler raflara
zamanında varamazlar. Makinanın durma
süresi  boyunca, kayıp değeri son derece
yüksektir. Bir imalatçının, makina durması
nedeniyle günde yüzbinlerce dolar gelir
kaybetmesi mümkündür. Başka bir deyişle,
imalat sanayinde makinaların kullanımında
çok yüksek bir değer vardır. 
Makina kullanımındaki bu yüksek değer
göz önüne alındığında, üreticiler, makina
tedarikçilerinden sorunları hızlı bir şekilde
çözmek ve işlerindeki gecikmeleri ve
kesintileri en aza indirmek için ne
gerekiyorsa yapmalarını beklemektedirler.
Tabii ki, makina tedarikçileri, zamanında
cevap vermek için ellerinden gelen her
şeyi yapmaktadırlar. Çünkü, mutsuz
müşteriler üreticilerin itibarlarına zarar
verir ve kötü haberler piyasada çok hızlı
yayılır.

FABRİKALARI 
ÇALIŞIR DURUMDA
TUTMANIN ZORLUKLARI

Ayrıca, makinaların, üretim süreçlerini
optimum üretkenlikte çalıştırmayı
sürdürebilmek için de, çok yüksek
güvenilirlikte çalışmaları gerekir.
Ancak, makinaların düzgün çalışmadığı
durumlar da vardır. Bunun birçok
nedeni olabilir: Fabrikadaki çevresel
koşullar, elektrik bağlantısı sorunları,
normal aşınma ve yıpranma, bileşen
arızası veya operatör hatası, vb. 

Endüstriyel makina dünyasında hızlı ve
verimli hizmet vermek, üreticiler için büyük
bir başarıdır. Makinalarda oluşabilecek
sorunlarının hızlı bir şekilde teşhis
edilmesi ve sorunların çözülmesi,
makinanın oldukça karmaşık olduğu ve
müşterilerin tesislerinin ülke veya dünya
çapında dağıldığında gerçekten zordur.
Makina tedarikçilerinin servis organizas-
yonlarında, genellikle bir alan servis
mühendisi ve bu mühendise bağlı teknik
uzman kadrosu bulunur. 



 Sonuç olarak, hem müşteriler, hem de makina imalatçısında çalışan teknisyenler
arasında genellikle büyük bir bilgi boşluğu vardır. Konuları daha da zorlaştırmak adına,
dil engeli de büyük bir problem olabilir. Mesela, bir ülkedeki müşterilerin başka bir
ülkedeki teknisyenlerle iletişim kurması zor olabilir. Ayrıca, makinalar genellikle uzun
süreler boyunca kullanılırlar. Mesela, makinalar 20 yıl boyunca müşteri tesisinde
çalışıyor olabilir ve iş değişimi gibi sebeplerle müşterinin sahasında ekipmanı düzgün
bir şekilde koruyabilecek ve bakımını yapabilecek bilgiye sahip olan kimse kalmamış
olabilir. Teknisyenlerin zihninde yer alan bilginin sözlü iletişim yoluyla başkalarıyla
paylaşıldığı eski usul usta-çırak şeklindeki bilgi aktarımı makina tedarikçileri arasında
oldukça yaygındır. 

Makinaların tüm ürün çeşitlerinde olmasa da,
bazılarında derin bir uzmanlık ihtiyacı
olmaktadır. Makinayı monte eden ve kuran
uzmanlarla, genellikle sorunu tanımlayan ve
problemi çözen kişiler aynıdır. Makinaların çoğu
standartlaştırılamadığından ve makinalar
müşterinin istediği özelliklere göre üretildiği için,
yüksek kalitede hizmet sunmak,  makina ve
ekipman tedarikçileri için daha da karmaşık hale
gelmektedir. 
 
A Şirketinde kurulu bir plastik ekstrüzyon
makinası, B Şirketinde benzer olandan tamamen
farklı bir konfigürasyona ve form faktörüne sahip
olabilir. Makinalar arasında sınırlı bir
standartlaşma olduğu için,  makinayı A şirketine
kuran teknisyen, belki de bu makinaya aşina
olan tek kişi ve bu yüzden de tamir etme
bilgisine sahip olan tek kişi de olabilir.



Makina üreticileri, genellikle onarım için bir
teknisyen göndermeden önce, telefonla
sorunları teşhis etmeye ve çözmeye
çalışarak, müşterilerin servis sorunlarını
çözmelerine yardımcı olurlar. Ancak, servis
uzmanı zaman zaman sorunu uzaktan
çözemeyebilir. Belki de, sorun parça
değişimi veya yerinde onarım gerektirebilir.
Diğer durumlarda, uzaktan servis uzmanı
müşterinin telefonla neyi açıkladığını
anlayamayabilir veya tam tersi, belki de
teknisyenin problemi kendisinin yerinde
görmesi gerekebilir. Müşteri, sorunun bir
videosunu veya fotoğrafını teknisyene
göndermeyi deneyebilir. Ancak, genellikle
bu, sorunu çözmek için yeterli olmaz. Bu gibi
durumlar meydana geldiğinde, teknisyenin
sorunu gidermek, teşhis etmek ve çözmek
için müşterinin yanına gitmesi gerekir. Sorun
çözümü için müşterinin bulunduğu yere
seyahat etmek hem zaman alıcı, hem de
pahalı olur. Sorunu çözmek için, başka bir
ülkeye uçuş yapmak ve müşterinin tesisinde
günler geçirmek gerekebilir. Seyahat
kısıtlamaları, teknisyenin müşterinin tesisine
gitmesini engelleyebilir. Ayrıca, teknisyen
hali hazırda bir müşterinin tesisinde
bulunuyorsa, başka müşterilerden gelen 

istekleri karşılamak için başka kimse
kullanılamayabilir. Makinayı bilen asıl
teknisyen başka bir müşteriye yardım
ediyorsa, zaman zaman makina
tedarikçisinin alternatif bir teknisyen
göndermesi gerekebilir. Asıl teknisyen
yerine gelen diğer teknisyenin bu sorunu
daha önce görmemiş olması durumunda,
sorunu çözmek için ek yardıma ihtiyacı
olabilir. Bu durumda, bu teknisyenin daha
deneyimli diğer bir teknisyeni araması
gerekebilir. Ayrıca, uzun yolculuklar işletme
maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir ve bu
da teknisyenler üzerinde büyük bir stres
yaratabilir. Bu ortamda, teknisyen olmak
uzun yol savaşçısı olmakla eşdeğerdir.
Makina müşterileri, daha hızlı, daha iyi ve
daha ucuz hizmet alabilmek için, makina
tedarikçilerini sürekli olarak
zorlamaktadırlar. Servis organizasyonu,
yüksek verimli uzaktan destek sağlamak
için bilgi sistemlerini ve mobil iletişimi
kullanabilirken, aynı zamanda ekipmanın
görsel olarak gözlemlenmesi 
de gerekmektedir.

HİZMET BİLMECESİ



          Augmency ARA – Akıllı Görsel Uzaktan destek yazılımı, anında konuşlandırılabilmesi
bakımından benzersizdir. Uzaktan destek uzmanları, saha mühendisleri ve hatta son müşteriler
platformu hemen kullanmaya başlayabilirler. Bu bir tak-çalıştır çözümüdür ve çok az kurulum veya
uygulama söz konusudur. 
Akıllı gözlük kullanarak, müşteri sahasındaki makina operatörleri ekipmanın video görüntüsünü
yakalayabilir ve daha sonra başka bir yerdeki ekipman üreticisinin servis teknisyenine iletebilir.
Örneğin, müşteri tarafından değiştirilebilir bir ünite aracılığıyla çözülebilen nispeten basit bir sorun
veya istek varsa, uzaktan destek uzmanları, sorunu ve açıklamalı onarım talimatlarını müşteriye
anında anlatabilirler. Böylece, müşteri sorunu kendi kendine çözebilir. Bu, müşteri için kesinti ve
üretkenlik en aza indirildiği için, zamandan ve paradan tasarruf sağlanmış olur. Müşteri ve teknisyenin
gerçek zamanlı iletişim kurabilmeleri için, canlı sohbet oturumu da açılabilir. Başka bir ülkeye
teknisyen seyahat ettiği durumda, günlük maliyetler (ör. yemekler, otel vb.) düşünüldüğünde oldukça
pahalı olabilir. Augmency çözümü ARA platformu aracılığıyla uzaktan destek sağlamanın sağladığı
tasarruf, her bir servis hizmeti için binlerce lira anlamına gelebilir. Hizmet sorunlarının büyük bir
yüzdesinin son kullanıcı (örn. makina operatörü) hatasının sonucu olması nedeniyle büyük bir tasarruf
sağlanabilir. Augmency ARA platformu, ayrıca makina tedarikçilerinin bir problemi ilk aramada çözme
oranlarını artırır. Aynı sorunu çözmek için tekrarlanan ziyaretler, teknisyenler ve tedarikçiler açısından
stresli ve itibar zedeleyici olabilmektedir. 

UZUN YOL SAVAŞÇISINDAN
HİZMET KAHRAMANINA

          Neyse ki, Makina Üreticileri artık bu tarz zorluklara bir çözüm bulabiliyor; Arttırılmış gerçeklik.
Augmency, giyilebilir artırılmış gerçeklik donanımları ve yazılımları üretiminde %100 yerli üretim
çözümleri sunabilen yegâne şirkettir. Şirket, ekipman üreticileri ve kullanıcıları için uçtan uca etkileşimli
bir işbirliği platformu sunmaktadır. Platform, uzak uzmanların teknisyenlere gerçek zamanlı artırılmış
gerçeklik, canlı video, mesajlaşma ve ses kullanarak hassas görsel talimatlar göndermelerini sağlar.



Normalde, teknisyen bir problemi
çözmek için uygun yedek parçalara
ve/veya becerilere sahip değilse,
doğru kaynaklar sağlanana kadar geri
dönmesi veya tesiste malzemeler
gelsin diye beklemesi gerekir.
Augmency ARA yazılımı ile uzaktan
bağlanan servis uzmanı, makina
sorunu hakkında daha fazla bilgi elde
edebilir, hatayı tanımlayabilir ve
ardından teknisyenin yine de sahaya
gitmesi gerekiyor ise,  teknisyen
sahaya geldiğinde hangi becerilere ve
parçalara sahip olması gerektiğini
belirleyebilir. Teknisyen ayrıca, ek
sorun giderme ve tanılama gerekliyse,
yerinde desteği uzaktan destek
uzmanıyla iletişim kurmak için de
kullanabilir. 
Ayrıca uzaktaki teknisyenlere eğitim
vermek amacıyla da ARA kullanılabilir.
ARA Yazılım platformunu kullanmak,
yedek parça veya beceri eksikliği
nedeniyle yerinde servis çağrılarının
kesilme veya uzatılma yüzdesini en
aza indirir ve “İlk Çağrıda Sorunu
Çözme” oranlarını %30 veya daha
fazla artırır. 
 
 
Augmency ARA platformu ile yapılan
görüşmeler, anahtar kelimeler girilerek
kaydedilebilmektedir. Başka bir
müşteride teknisyen benzer bir
durumla karşılaştığında, veri
tabanında doğru çözümü arayabilir.
Teknik öğrenme eğrisi kısalır ve bu
yaklaşım kullanılarak iş başındaki
eğitim süresi %40 'a kadar azaltılabilir.
Birisi aynı sorunla her karşılaştığında
“tekerleği yeniden icat etmeye” gerek
yoktur, 

çünkü cevaplar anahtar kelimeler ile
aranarak veri tabanından kolayca
bulunabilir. 
 
Augmency ARA platformu, ayrıca
ekipman ömrünü uzatma ve üretim
kalitesini artırmada kritik bir rol
oynamaktadır. Ara  platformu,
müşterilere yapılacak kurulumlar ve
planlanan / planlanmamış ekipman
bakım faaliyetleri için kullanılabilir.
Uzaktan destek uzmanları bakım
faaliyetlerini gözlemleyebilir ve
denetim sürecine ek perspektif
getirebilir, kalite güvencesi yapabilir,
sorunları tespit edebilir ve gelecekteki
arızalara yol açabilecek sorunları
önceden belirleyebilir.



Katılımcılar, Augmency’nin ürettiği Cyclops HMD,
AR gözlüklerini kullanarak gerçek zamanlı ve aynı
yerde gibi, birlikte çalışırlar. Tüm katılımcılar aynı
görüntüyü gördüklerinden, kesin tanı koyabilir ve
birlikte çözüm bulabilirler.
 
Servis ekipleri, sahaya gidilmesi zorunlu olmayan
onarımlar için, öncelikle uzmanları arayabilirler.
Böylece; uzmanın uzaktan, doğrudan ve görsel
yönlendirmesi altında yerinde onarımlar
yapılarak, işletmedeki makinelerin duruş süresini
en aza indirmek mümkün olabilmektedir. 
 
Adım adım, çalışanlar ilgili süreç boyunca görsel
olarak yönlendirilir ve Cyclops HMD ekranındaki
işaretler ve talimatlar aracılığıyla tam olarak ne
yapmaları gerektiğini görürler. AR işaretlerine ek
olarak, gerçek makineler üzerinde animasyonlar
ve dijital bindirmeler de mümkündür.
 

Uzman, doğrudan bir bileşenin fotoğrafını veya
videosunu paylaşarak çalışana uzaktan destek
verebilir. Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla bu görsel
rehberlik, problem çözmeyi hızlandırır.
 
ARA Yazılımı ile şirketler, seyahat kısıtlamaları veya
diğer lojistik konulardan bağımsız olarak yerinde ve
hızlı bir şekilde teknik destek sağlayabilirler.
 
"ARA" uzaktan görsel yardım yazılımı, net maliyet
tasarrufu sağlar ve uzmanların erişimini etkili bir
şekilde artırarak seyahat etme ihtiyacını azaltır.
Örneğin, yüksek riskli bölgelerdeki tıp
teknisyenleri uzaktan yardım yoluyla uzmanlar
tarafından desteklenebilir ve acil altyapı
personelinin işe alımı, bu çığır açan teknoloji ile
kolaylaştırılabilir.



Augmency müşterileri, son müşterilerine (makina
kullanıcılarına) sattıkları hizmet seviyesi
sözleşmelerine Cyclops HMD bir cihaz için
indirilebilir, tek kullanımlık ARA Platform lisansı
ekleyebilirler. Son müşteriler elbette ihtiyaç
duyduklarında, ek lisans satın alabilirler. 
 

Özetle, Augmency ARA Platformu, sorun
giderme süresini azaltmak, sorunu tanımlamayı
iyileştirmek, verileri toplamak, paylaşmak ve ek
hizmet geliri elde etmek için kullanılabilir. ARA
Platformu kurulduktan birkaç ay sonra
müşterilerine zamandan tasarruf ettirir,
maliyetlerini azaltabilir ve ek karlar elde
ettirebilir.

MUTLAK MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

Augmency ARA platformu, sadece müşteri
memnuniyetini arttırmakla kalmaz, hizmet sunum
maliyetlerini de azaltır ve aynı zamanda Makina
tedarikçisinin kâr hanesine ek kâr sağlar.
 

DAHA DÜŞÜK
MALİYET

DAHA KALİTELİ
HİZMET

Hizmet sorunları, gün yerine saat bazında çözülür.
Yerinde servis ziyaretleri tamamen ortadan
kaldırılabilir. Makina tedarikçileri, sınıfının en iyisi
ekipmanlara ek olarak, mükemmel satış sonrası
hizmetler de sağlayabilir. Makina tedarikçileri bu
sebeplerden dolayı Augmency ARA Platformunu,
onsuz olamayacakları bir yenilik olarak görmeleri
gerekir.
 

YÜKSEK YATIRIM
GETİRİSİ




