
 

 

 
OMRON Endüstri Günleri – Otomotiv 

16 Haziran, Çarşamba 

13:00 – 14:00 | 1. Oturum  

İzleme/Takip ve Görsel Kalite Kontrol - İzlenebilirlik, RFID, Machine Vision, 3D Kamera 

- DPM, barkodlar ve RFID taglar ile parçaları anlık olarak sürekli takip etme  

- Üretim süreci boyunca verileri doğrulama, okuma ve iletme  

- Yapay Zeka destekli görsel denetim sistemleri ile üretimde kalite kontrol  

- Ürün besleme, ayrıştırma, alma ve bırakma gibi proseslerde 3D Kamera ve 

Robot çözümleri 

- Soru/Cevap 

14:00 – 15:00 | 2. Oturum  

Cobot/Mobil Robot ve Dataların, Databaseler ve Bulut Sistemleri ile Haberleştirilmesi - 

Cobot/Mobil Robot Çözümleri, Database Haberleşme ve Bulut Sistemlerine Data Gönderme 

- Cobotlarla malzeme besleme, kalite kontrol ve paletleme prosesleri 

otomotikleştirilirken, cobot-insan işbirliğinin emniyetli şekilde sağlanması 

- Mobil robotlar ile malzeme akışı ve depo yönetim sistemlerini tam otomatik 

hale getirirken, kolaboratif robotlar ile (MoMa) tam entegrasyonunu 

sağlayarak üretimde esnekliğin arttırılması 

- Üretim hatlarından dataların toplanması, anlamlandırılması, databaselerle 

haberleştirilmesi ve bulut sistemlerinde dashboardlar oluşturulması 

- Soru/Cevap 

15:00 – 16:00 | 3. Oturum 

Kestirimci Bakım Çözümleri ve OMRON Servisleri 

- Kestirimci bakım çözümleri 

- OMRON Robot Servis Hizmetleri 

- OMRON Makine Emniyeti Danışmanlığı 

- OMRON Sanal Yardım Hizmetleri 

- OMRON Eğitim Hizmetleri 

- Soru/Cevap 

16:00 – 16:15 | Ödüllü Yarışma  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OMRON Endüstri Günleri – Yiyecek-İçecek ve Hızlı Tüketim 

23 Haziran, Çarşamba 

13:00 – 14:00 | 1. Oturum 

Paketlemede Ürün Çeşitliliği ve Çevik Üretim - Paketlemede Çeşitlilik, İntralojistik (Malzeme 

Akışı) ve Paletleme 

- Günümüzde müşteri taleplerini karşılayabilmek için farklı ürünlerin aynı 

proseste paketlenerek, aynı kutu içinde son kullanıcıya ulaştırılması ihtiyacı 

artmaktadır. Bu paketlerin oluşturulması, üretim hattındaki  malzeme akışının 

optimize edilmesi, otomatik hale getirilmesi  ve yönetilmesi olarak 

tanımlanabilecek intralojistik çözümleri 

- Üretim hat sonunda robotlu paletleme çözümleri  

- Soru/Cevap 

14:00 – 15:00 | 2. Oturum  

El Değmeden Tam Otomatik Üretim Çözümleri - Paketleme, etiketleme ve kontaminasyon 

hatalarının giderilmesi 

- Birincil, ikincil ve final paketleme prosesinin manuelden otomatik hale 

getirilmesi, insan eli değmeden üretim 

- Hattan akan ürünlerin kontaminasyon riskinin giderilmesi ve ürün geri 

çağırma işlemlerinin önlenerek marka değerinin korunması  

- Emniyetli paketleme ve paletleme çözümleri ile üretimin güvenli hale 

getirilmesi 

- Soru/Cevap 

15:00 – 16:00 | 3. Oturum 

Kestirimci Bakım Çözümleri ve OMRON Servisleri 

- Kestirimci bakım çözümleri 

- OMRON Robot Servis Hizmetleri 

- OMRON Makine Emniyeti Danışmanlığı 

- OMRON Sanal Yardım Hizmetleri 

- OMRON Eğitim Hizmetleri 

- Soru/Cevap 

16:00 – 16:15 | Ödüllü Yarışma  

 

 

 

 

 



 

 

 
OMRON Endüstri Günleri – Beyaz Eşya 

30 Haziran, Çarşamba 

13:00 – 14:00 | 1. Oturum  

İzlenebilirlik, Görsel Denetim ve Kalite Kontrol 

- İzlenebilirlik 4.0: İnsanlar, süreç, ekipman ve parçalar hakkındaki bilgileri bir 

araya getirir. Eksiksiz ürün ve teknoloji portföyümüz, verileri gerçek zamanlı 

olarak işaretlemenize, doğrulamanıza, okumanıza ve iletmenize (MVRC) 

yardımcı olarak üretimde en yüksek mükemmelik seviyesine ulaşmanızı 

sağlar. 

- Yapay Zeka destekli gelişmiş görsel denetim kamera çözümleri ile üretimin 

her adımında kalite kontrolü kusursuz seviyede sunan çözümlerimiz 

- Soru/Cevap 

14:00 – 15:00 | 2. Oturum  

Üretimde Robotik Uygulamalar - Cobot, Mobil Robot, Sabit Robotlar ve Anyfeeder 

- Cobotlar ile malzeme besleme, kalite kontrol ve paletleme proseslerinizi 

otomotikleştirirken, cobot-insan işbirliğini emniyetli şekilde sağlayın. 

- Malzeme akışında yer alan farklı şekillerdeki parçaların üretime eksiksiz 

esnek beslenmesini sağlayın. AnyFeeder çözümümüz size, güçlü ACE Sight 

yazılımıyla görsel denetim ve robot teknolojisini bir araya getirerek, eksiksiz 

bir esnek toplu parça besleme sistemi sunuyor. 

- Otonom mobil robotlar size sadece bir robot değil, eksiksiz bir çözüm 

sunuyor. Üretim ve lojistiğinizi yeniden şekillendirerek üretiminize esneklik 

sağlıyor. Otonom mobil robotlar ile birlikte üretim ve depo lojistiği 

operasyonlarında verimliliğinizi arttırın. 

- Soru/Cevap 

15:00 – 16:00 | 3. Oturum 

Kestirimci Bakım Çözümleri ve OMRON Servisleri 

- Kestirimci bakım çözümleri 

- OMRON Robot Servis Hizmetleri 

- OMRON Makine Emniyeti Danışmanlığı 

- OMRON Sanal Yardım Hizmetleri 

- OMRON Eğitim Hizmetleri 

- Soru/Cevap 

16:00 – 16:15 | Ödüllü Yarışma 

 

Webinar serisi ile ilgili daha fazla bilgi ve ücretsiz katılım kaydı için OMRON’un 

industrial.omron.com.tr/omron-endustri-gunleri internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

 

  

https://industrial.omron.com.tr/omron-endustri-gunleri

