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Trützschler-Teknolojisi	ile	dijitalleştirme	sürecinde	de	–	
liderlik	konumunuzu	daha	da	büyütürsünüz.	Dijital	
çözümlerimiz,	sadece	tarama	departmanınızın	
performansı	üzerinden	her	zaman	ve	her	yerde	göz	
önünde	olmanızı	sağlamaz.	Bunlar	aynı	zamanda	az	bir	
harcama	ile	iplikhanenizde	kaynakları	birleştirme	ve	
masrafları	düşürme	imkanı	tanır.	Dijital	çözümlerimiz	
bilgisayardan	veya	akıllı	telefondan	kolaylıkla	kullanılabilir	
ve	Trützschler-Teknolojisi	kullanmasanız	dahi	çalışır.

Daima ve her yerde göz önünde  
Dijital çözümler
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Dijital	garnitür	yönetimi:	

Garnitürlerinizi	ve	durumlarını	birkaç	

dakika	içinde	dijitalleştirin!	My	Wires	

uygulaması	ile	beklemede	olan	sipa-

rişlerinizden	ve	bakım	çalışmalarınız-

dan	otomatik	olarak	haberdar	olun.

My Wires

Dijital	tekliflerimiz	bulut	tabanlı	

ve	son	derece	güvenlidir.	Sırf	en	

yüksek	güvenlik	standartlarına	

odaklanıyoruz,	çünkü	veri	güvenliği	

bizim	için	olduğu	kadar	sizin	için	de	

önemlidir.

My Mill
all-in-one-plattform:	

Üretiminiz	hakkında	bilgi,	kalite,	ba-

kım	veya	genel	bir	genel	bakış	-	My	

Mill	ile	neredeyse	sınırsız	imkana	

sahipsiniz.	

Şirkette	ne	olup	bittiğinden	haberdar	

olun:	

My	Mill	için	genişletme,	yolda	olan	

yöneticiler	için	ideal	bir	refakatçidir.	

Uygulama	ile	dünyanın	neredeyse	

her	tarafında	tüm	bilgileri	alabilir	ve	

gerektiği	anda	müdahale	edebilirsiniz.

My Production

Daha	fazla	bilgi:

Daha	fazla	bilgi:

Daha	fazla	bilgi:
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all-in-one-plattform

İplikhane	 izleme	 sistemimiz	 „My	 Mill“,	 daha	

hızlı	kâr	elde	etmenize,	kaynakları	birleştirme-

nize,	süreçleri	optimize	etmenize	ve	maliyetle-

ri	düşürmenize	katkı	sağlar.

My	Mill	web	tabanlıdır	ve	tüm	ekran	boyutla-

rında	ve	cihazlarda	mükemmel	şekilde	çalışır.	

Bu	nedenle,	her	zaman	çok	 iyi	bilgi	edinebilir	

ve	her	zaman	hareket	etme	yeteneğine	sahip	

olursunuz.

My	Mill	sürekli	olarak	en	yüksek	güvenlik	stan-

dartları	ile	çalışır,	çünkü	verilerinizin	güvenliği	

bizim	için	son	derece	önemlidir.

My	Mill	size	tüm	iplikhanenizin	şeffaf	bir	görüntüsünü	sunar	

ve	proseslerinizin	dijital	dönüşümünde	size	yardımcı	olur.

İlk	günden	itibaren	hızlı	kazanın	ve	bilgili,	veri	odaklı	yönetim	

kararları	alın.		

Vardiya	verilerinin	verimli	şekilde	

kayıt	ve	analizi	sayesinde	çalışma	süresi	tasarrufu.
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Üretiminiz	 hakkında	 bilgi,	 kalite,	 bakım	 veya	

sadece	 genel	 bir	 bakış	 –	 My	 Mill	 ile	 olanak-

larınız	 neredeyse	 sınırsızdır:	 tüm	 fabrikadan	

üretim	hatlarına	ve	makine	düzeyindeki	detaylı	

analizlere	kadar	her	şey	mümkündür.

	

My	Mill	ile	yapılan	ayrıntılı	analizler	sayesinde,	

iplik	hazırlama	işlemlerinde	sürekli	olarak	yük-

sek	 kaliteyi	 garanti	 altına	 alabilirsiniz.	 Çünkü	

burada	nihai	ürünün	kalitesi	üretiliyor.

En başından 
itibaren şeffaflığı yaşayın
My	Mill	izleme	sistemim	tüm	aktüel	bilgileri	bir	bakışta	gösterir.

Tüm	tesisin	genel	

görünüşü	

Gerçek	zamanda	

aktüel	makine	verileri

Hep	aynı	kalan	yüksek	kalite	için	arızaları	daha	

hızlı	algılama	ve	giderme.
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Optimizasyon
Önemli	olan	şeye	odaklanın.

Verilerin	 kolayca	 anlaşılabilir	 bir	 şekilde	 hazır-

lanması,	 optimizasyon	 potansiyelini	 hemen	

keşfetmenizi	 ve	 kaynaklarınızı	 anlamlı	 bir	 şe-

kilde	planlamanızı	sağlar.

Hata	 istatistikleri,	 vardiya	 verileri	 ve	 kalite	

karşılaştırmaları	sağlam	bir	başlangıç	noktası	

oluşturur.	 Trützschler	 makinelerine	 ek	 olarak,	

My	Mill	diğer	üreticilerin	verilerine	de	açıktır.	

Trützschler	kendisini	bir	inovasyon	lideri	olarak	

görüyor	ve	bulut	 tabanlı	yazılımların	kapsamı-

nı	sürekli	genişletiyor.	Elbette	My	Mill	size	en	

gelişmiş	yapay	zeka	sistemlerinin	olanaklarını	

sunuyor.	 Bu	 sayede	 gelecekte	 örneğin,	 belir-

li	 bileşenlerin	 hatalarını	 önceden	 görmek	 ve	

tek	bir	 fotoğrafın	otomatik	değerlendirmesini	

ile	karmaşık	işlemleri	basitleştirmek	mümkün	

olacak.	
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Tüm dünyada ve günün her saatinde gelişmeleri takip etmek

My	 Production,	 My	 Mill	 sisteminin	 mükem-

mel	bir	uzantısıdır.	Mevcut	üretim	durumunu	

öğrenmek	 için,	 akıllı	 telefonunuzda	 yalnızca	

birkaç	dokunuş	yeterlidir.	 Tüm	 tesisten	maki-

ne	düzeyinde	ayrıntılı	bilgilere	kadar	genel	bir	

bakış	sunulur.

My	Production	uygulamasının	sezgisel	kullanı-

mına	özel	önem	verdik.	Tüm	uygulamalarımız	

gibi,	 My	 Production	 de	 en	 yüksek	 güvenlik	

standartlarını	 karşılamaktadır	 ve	 Apple	 Ap-

pStore,	Google	Play	Store	ve	Çin’in	My	Apps	

Store'dan	ücretsiz	olarak	indirilebilir.

Bir	yönetici	olarak	sık	sık	yoldasınız.	Bununla	birlikte	–	

bulunduğunuz	yer	ve	saat	diliminden	bağımsız	olarak	aktüel	

üretiminizden	haberdar	olmak	istiyorsunuz.	My	Production	

size	bu	özgürlüğü	veriyor:	Mevcut	üretimi	istediğiniz	zaman,	

istediğiniz	yerden	görüntüleyebilir	ve	gerektiğinde	aktif	

olabilirsiniz.

Tüm	iplik	hazırlama	

işlemlerinde	şeffaflık

Gerçek	zamanlı	

üretim	verileri

Kolay	ve	anlaşılır	

kullanım

Sorumlu	kişi	

ile	direkt	iletişim

Üniteden	tek	makineye	

kadar	

bilgi	edinme

Güvenli,	şifreli	iletişim	
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Her taraf yeşil
İplik kalitesini tanımlandığı yerde izleyin –  

iplik hazırlığında.

My	Production	uygulamasını	

indirmek	için	QR	kodunu	tarayın.

Üretimden	sorumlu	kişi	ile	

telefon	veya	e-mail	üzerinden	

direkt	iletişim.

Bir	bakışta:

Üretim	verilerinin	en	üst	

düzeyde	özeti.

Tüm	veriler	için	kolay	

anlaşılan	ve	zaman	

kazandıran	tek	bir	

sistem.

Daha	az	makine	

duruşu	sayesinde	

daha	yüksek	verimlilik.
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My	 Production	 karmaşık	 bir	 analiz	 yazılımı	

değildir.	Üretiminizde	her	şeyin	en	iyi	şekilde	

yürüyüp	 yürümediğini	 veya	 sorun	 olup	 olma-

dığını	 bir	 bakışta	 görebilirsiniz.	 Bunun	 görsel	

anahtarı	basit	bir	renk	kodudur:	Yeşil	„her	şey	

TAMAM“,	 kırmızı	 „şimdi	 harekete	 geç“	 anla-

mına	gelir.	Kendinizi	 iyi	bilgilendirilmiş	hisset-

meniz	 için	 bu	 uygulamanın	 tüm	 kullanımı	 da	

kolay	anlaşılır	şekildedir.	

Drill	Down:

Her	bir	makine	hakkında	

detaylı	bilgi.

Proses	odaklı:

Proseslere	göre	sınıflandırılan	

makine	grupları.

Tüm	makine	verileri	

gerçek	zamanlı	olarak	

güncellenir.
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Dijital garnitür yönetimi

Başlangıç	 noktası	 garnitür	 yönetiminizin	 bir	

kereye	 mahsus	 dijitalleştirilmesidir.	 Bu	 işlem	

sadece	birkaç	dakikanızı	alır	–	Trützschler	gar-

nitürlerinde	ve	Trützschler	makinelerinde,	yal-

nızca	birkaç	girişten	sonra	hemen	başlayabilir-

siniz.	My	Wires	uygulaması	 diğer	üreticilerin	

makineleri	ve	garnitürleri	için	de	uygundur.	

	

My	Wires	uygulamasını	kurduktan	sonra,	gar-

nitürlerle	 ilgili	 tüm	 görevlerin	 yönetimini	 ger-

çekleştirebilirsiniz.	Bir	sonraki	bakım	işinin	ne	

zaman	 ve	 nerede	 yapılacağını	 bir	 bakışta	 gö-

rebilirsiniz.	 Garnitürlerin	 bilenmesi	 ve	 değiş-

tirilmesi	 için	 Trützschler’in	 önerileri	 kendi	 de-

neyimlerinize	 uyarlayabilirsiniz.	 Siparişler	 de	

kolaylıkla	 düzenlenebilir	 ve	 gerçekleştirilebilir.

Garnitürlerinizi	dijitalleştirin	–	ve	My	Wires	uygulamamız	ile	

garnitürlerin	durumu,	servis	ve	bakım	gibi	garnitür	yönetiminizin	

temel	konularını	gözden	geçirin.

Yedek	parça	planı:	

Sipariş	edilecek	garnitürler		

örneğin	beher	zaman	dilimi		

ve	ünite	için,	listelenmiş	ve		

opsiyonal	bir	Excel	dosyası	

olarak	E-posta	adresinizi	

gönderilir.

Üniteye	genel	bakış:	

Tüm	tesisin	garnitür	

yönetimine	genel	bakış.	

Garnitüre	genel	bakış:	

Garnitürlerin	ayrıntılara	

kadar.durumu.

Ücretsiz kullanın

Trützschler- ve rekabetçi 

ürünleri
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Sonraki siparişleri düzenleme
Sürekli	bulunabilirliği	sağlama.

Dikkatinizi	temel	görevlerinize	verebilmek	için,	

My	 Wires	 istek	 üzerine	 gelen	 mesajlarla	 sizi	

haberdar	edebilir.	Bu	durum	bakım	 işleri	 için	

ve	 sonraki	 garnitür	 siparişleri	 için	 geçerlidir.	

Ne	 kadar	 zamana	 ihtiyacınız	 olduğuna	 siz	 ka-

rar	verin.	Bir	garnitürü	değiştirirken,	My	Wires	

uygulamasında	 yeni	 garnitürün	 ürün	 etiketini	

tarayın.	 Garnitür	 otomatik	 olarak	 algılanır	 ve	

ilgili	veriler	bir	kayıt	defterine	kaydedilir.

Bakım işlerini zamanlama 
Optimum	zamanı	bulmak.

Farklı	 malzemelerin	 işlenmesi	 garnitürlerin	

farklı	 aşınmasına	 yol	 açar.	 Buradan	 eğirme	

yöntemi	 ve	 nihai	 ürün	 için	 kalite	 gereksinim-

lerinizle	 birlikte,	 planlanan	 bakım	 çalışmaları	

için	zaman	belirlenir.	My	Wires	uygulaması	ile,	

malzeme	 değişikliklerini	 dijital	 olarak	 kolayca	

çoğaltabilir	ve	böylece	bakım	için	en	uygun	za-

manı	planlayabilirsiniz.	Ayrıca	My	Wires	uygu-

laması	ile,	yapılan	bakım	çalışmaları	kolaylıkla	

belgelenebilir	ve	daimi	tekrarlanabilir.

Bir	garnitürü	

değiştirirken,	sadece	

yeni	garnitürün	ürün	

etiketinin	fotoğrafını	

çekin.		

My	Wires	uygulaması	

algılanan	garnitürleri	

gösterir	ve	ilgili	

verilerin	girişini	

gerçekleştirir.

My	Wires	arzu	

üzerine	sizi	yeni	

ürünler	hakkında	da	

bilgilendirebilir.

Optimum	zamanda	

bakım	için	bireysel	

bildirimler	zaman	

kazandırır.

My Wires16   



My	Wires	uygulamasını	indirmek	

için	QR	kodunu	tarayın.

Bilgi birikiminden faydalanma 
Kapsamlı	bilgiye	güvenin.

My	Wires	uygulaması	ile	size	makine	ve	garni-

türlerin	 etkileşimi	 hakkında	 bilgi	 birikimimizin	

yer	aldığı	konforlu	ve	geleceğe	yönelik	bir	araç	

sunuyoruz.	 Aynı	 zamanda	 hizmet	 odaklı	 bir	

ortak	 olarak	 yakın	 müşteri	 iletişimine	 güveni-

yoruz.	Elbette	My	Wires	ücretsiz	olarak	kulla-

nılabilir	ve	rakip	şirketlerin	ürünlerine	kolaylıkla	

bağlanabilir.

My	Wires	web	sitesi	

olarak	da	mevcuttur.	Web	

versiyonunda	kamera	ve	

telefon	rehberi	deaktif	

edilmiştir.	
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Trützschler Group SE
Postfach	410164	·	41241	Mönchengladbach,	Almanya	·	Duvenstr.	82-92	·	41199	Mönchengladbach,	Almanya
Telefon:	+49	(0)2166	607-0	·	Faks:	+49	(0)2166	607-405	·	E-Mail:	info@truetzschler.de	·	www.truetzschler.com

www.machines -for- texti les.
com/blue-competence

 

voluntary certification
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Diğer	tüm	broşürlerin	indirme	alanına	
ulaşmak	için	QR	Kodunu	tarayın.

www.truetzschler.com/brochures

Sorumluluk reddi:
Broşürler	bizim	tarafımızdan	en	iyi	niyet	ve	büyük	bir	titizlikle	hazırlanmıştır.	Buna	rağmen	muhtemel	yazı	hatalarından	ve	teknik	değişikliklerden	sorumluluk	üstlenilmez.	
Resimler	ve	şekiller	sadece	bilgi	amaçlı	kullanılmıştır	ve	standart	sevkiyat	yelpazesine	ait	olmayan	kısmen	opsiyonal	özel	modelleri	göstermektedir.	Hazırlanmış	olan	bilgile-
rin	güncelliği,	doğruluğu,	eksiksizliği	veya	kalitesi	için	bir	garanti	veremeyiz.	Broşürde	sunulan	bilgilerin,	kullanılmasından	veya	başkalarına	verilmesinden,	doğru	olmaması	
veya	eksik	olması	durumunda	dahi,	meydana	gelebilecek	maddi	manevi	hasarlar	yüzünden	doğacak	hiçbir	tazminat	hakkı	talep	edilemez.	Açıklamalarımız	bağlayıcı	değildir.

P2109-173_TR211119	·	Agentur	Brinkmann	GmbH,	Krefeld
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