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Makina Bakım modülünün daha etkin ve rahat kullanımı için bazı
güncellemeler yapılmıştır. Mevcut durumda bakım talimat şablonu bazında
tanımlanan stok ve personel bilgisinin bir alt kırılım olan bakım işlemi
bazında da tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bakım Planlama sürecinde
kullanılan Gantt şemasında görsel iyileştirmeler yapılmış. Bakım talep
girişinde değişiklikler yapılmış, bakım taleplerinin kontrol edip
onaylanabilmesi veya reddedilebilmesi sağlanmıştır.
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Makine Bakım modülü ile bir organizasyona ait çeşitli makine ve ekipmanların bakım
planlarının yapılabilmesi, gerçekleşen bakımların kayıt altına alınması ve makinaların
bakım durumlarının takip edilebilmesi mümkündür.
Makine Bakım modülünde yapılan iyileştirmeler ve yenilikler ile mevcut modülün daha
etkin ve rahat kullanılabilmesi hedeflenmiştir.
Bu modülde yapılan işlevsel değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Personel ve stok tanımlama sadece bakım talimat şablonu bazında yapılırken,
talimatın alt kırılımı olan işlem bazında da yapılabilir hale getirilmiştir.



Bakım planlama sürecinde, bakım planının sonucunun gösterildiği Gantt
şemasında bilgilerin rahat görüntülenmesi ve izlenebilmesi için görsel
iyileştirmeler yapılmıştır.



Bakım Talep Kayıtlarına yeni alanlar eklenmiştir ve yeni “Bakım Talep Kontrol”
ekranı ile girilen bakım taleplerinin onay veya red olarak değerlendirilebilmesi
sağlanmıştır. Onay işlemi sonrasında bakım talebinden bakım emri
oluşturulmaktadır.



Bakım sırasında kullanılan stoklar için stok hareketleri oluşturma işlemi sadece
mevcut Stok Hareket Oluşturma ekranından yapılabiliyorken, bakım emri
ekranlarına da işlem yapılabilmesi için aksiyon tuşları eklenmiştir.



Bir bakım talimat şablonu, kaydın içindeyken ilgili makineler seçilerek
eşleştirilirken, ek olarak önce makine seçerek bu makinaya bakım talimat
şablonu atanabilmesi için yeni “Makine Talimat Şablonları” ekranı hazırlanmıştır.



Bakım sırasında kullanılarak tüketilen stokların satın alma taleplerinin asgari ve
azami stok seviyelerine tamamlanacak şekilde sistem tarafından oluşturulması
özelliği eklenmiştir.



Eklenen özelliklerle ilgili bilgilerin görüntülenme ihtiyacının karşılanması için
yeni raporlar eklenmiştir.
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Kullanıcılara bakım talep kaydı oluşturulduğunda ve bakım emri kapatıldığında
e-posta gönderilebilmesi özelliği eklenmiştir.

Bakım süreci ile ilgili işlemlerin daha rahat anlaşılır olması için ilgili ekranların başlık ve
içeriklerinde kullanılan bazı terimlerin kullanımı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:


“Bakım Şablonları” yerine “Bakım Talimat Şablonları”,



“Bakım Tipi” yerine “Bakım Kategorisi”,



“Arıza” yerine “Anlık” (Bakım kategorisi çeşitleri içinde “Duruşlu Anlık Bakım” ve
“Duruşsuz Anlık Bakım” olarak kullanılmaktadır),



“Bakım Prosedürü” yerine “Bakım İşlemi” ifadeleri kullanılmaya başlanmıştır.

Bakım Talimat Şablonu
Stok ve personel bilgilerinin bakım talimatı seviyesinde girilebilmesine ek olarak bir alt
kırılım olan bakım işlemi bazında da girilebilmesi üzerine, sürecin doğru şekilde
çalışması için her bakım talimat şablonunda en az bir bakım işleminin tanımlı olması
kuralı getirilmiştir.
Bu nedenle “varsayılan” olarak tanımlanmış bakım işleminin kodu, bir talimat şablonu
kaydedilirken otomatik olarak eklenir. Başka bir işlem eklendikten sonra varsayılan
işlemin silinmesi mümkündür, ancak silme işlemi en az bir işlem tanımlı olacak şekilde
kontrol edilir.
Varsayılan işlem tanımı, genel tanımlamalar altında İşlem Kodları tanımlanırken yapılır.

Bakım Talimat Şablonu - İşlem Stokları
Bakım talimat şablonları, makinalara uygulanacak standart bakım aşamalarının,
kullanılan malzemelerin ve işlemleri gerçekleştirecek personelin tanımlandığı
kayıtlardır. Örneğin bir paketleme makinasının aylık bakımında hangi adımların
uygulanacağı önceden bellidir. Bu adımlar bir bakım talimat şablonu olarak tanımlanır
ve bakım planlama sürecinde istenen bir zaman dilimi için hızlıca bakım emrine
çevrilebilir.
Bakım talimat şablonundaki Detaylar / İşlemler kısmında yer alan İşlem Stokları,
makinelerin bakımı için uygulanan işlem sırasında sarf edilen stokların tanımlamasının
yapıldığı bölümdür. Stokların bu bölüme eklenebilmesi için, öncelikle Bakım Talimat
Şablon Detaylar / Stoklar bölümünde, Stok Kayıtlarında tanımlamasının yapılmış
olması gerekmektedir. Yani ilgili stoklar önce talimat şablonu bazında genel olarak
tanımlanır, daha sonra o şablondaki her işlem için tanımlı stoklar arasından seçim
yapılabilir.
Stok aksiyonları (stok hareketi ve satınalma talebi oluşturma işlemleri) sadece işlem
stokları için yapılabilir. Bakım emri oluşturulduktan sonra da işlem stoklarına genel
stoklardan kayıt eklenebilir.
İşlem stoklarında yapılan tanımlamalar, talimat şablonunun genel Stoklar kısmındaki
tanımlamalar ile aynıdır. Stok aksiyonları mevcut durumdaki gibi Bilgi Amaçlı,
HizmetKaydı, Üretim Sarf ve Stok Çıkışı şeklinde tanımlanmaktadır.
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Şekil 1. Bakım Talimat Şablonları / İşlemler / İşlem Stokları

Bakım Talimat Şablonu - İşlem Personelleri
Bakım talimatı şablonunda tarif edilen işlem bazında, işlemi yapan personellerin
tanımlamasının yapıldığı bölümdür. Böylece hangi personelin hangi işlem ile ne kadar
süre ilgilendiğinin takibi yapılabilmektedir.
Bu bölüme personellerin eklenebilmesi için öncelikle Bakım Talimat Şablonları Detaylar
/ Personeller bölümünde, Personel Kayıtlarında tanımlamasının yapılmış olması
gerekmektedir.
İşlem personelleri kısmında yapılan tanımlamalar, talimat şablonunun genel
Personeller kısmındaki tanımlamalar ile aynıdır.

Şekil 2. Bakım Talimat Şablonları / İşlemler / İşlem Personelleri
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Makine Talimat Şablonları
Bu ekranda, tanımlı olan makineler için hangi talimat şablonlarının uygulanacağı
tanımlanmaktadır. MRP modülünden tanımlanan makineler bu bölümde Makine Kodu
rehberinde izlenebilmektedir. Bakım kodu girilerek eşleştirilmek istenen talimat
şablonları, Kayıt/Bakım Talimat Şablonları bölümünden tanımlanmış olmalıdır.
Makine – Bakım Talimatı Şablonu eşleştirmesi talimat şablonu tanımlanırken
yapılabildiği gibi makine bazında da buradan yapılabilir.

Şekil 3. Makina Talimat Şablonları

Bakım Emri
Bakım talimatı şablonundan bir bakım emri oluşturulduğu durumda, stoklarla ilgili
aksiyon tanımlamaları kullanılarak farklı stok hareketleri oluşturulabilir. Gerekiyorsa
şablondakinden farklı bir stok hareketi de bakım emri üzerinde oluşturulabilir.
Bakım emrine bağlı bakım kaydı üzerinde yapılabilecek stok talep ve hareketleri
aşağıdaki gibidir:


Satın Alma Talebi Oluştur: Seçilen stok ile ilgili olarak, hareket tipi Hizmet
Kaydı seçildiği zaman Satın Alma Talebi oluşturulmaktadır.



Stok Hareket Oluşturma: İşlemde kullanılan seçilen stok için Ambar Çıkış Fişi
oluşturma Stok Hareket Oluşturma işlemi ile gerçekleşmekte ve bu işlem
sonucunda seçilen stok hareket tipine göre “C” tipli veya “A” tipli Ambar Çıkış
Fişi oluşturulmaktadır.



Toplu Satın Alma Talebi Oluştur: İşlemde kullanılan ve hareket tipi hizmet
kaydı olan stoklar için toplu olarak satın alma telebi oluşturulacaktır.



Toplu Stok Hareket Oluşturma: İşlemde kullanılan ve hareket tipi “Stok
Çıkışı” veya “Üretim Sarf” olan stoklar için toplu olarak Ambar Çıkış Fişi
oluşturulmaktadır.

Stok hareketlerinin mevcutta yaratıldığı Stok Hareketi Oluşturma ekranına da bu
yapılan düzenlemeler kapsamında İşlem kodu alanı eklenmiştir.
Bakım emrine ayrıca daha önce yapılmış bakımların bilgilerinin görülebildiği bir ekran
eklenmiştir. Bu seçenek ile seçilen işlem kodu ve makine koduna bağlı olarak işlem
başlangıç tarih-saatine kadar süreç içerisinde geçmişte yapılan işlemlerin tarihçesi
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(işlem bilgileri, stokları ve personelleri) görüntülenmektedir.

Şekil 4. Bakım Emirleri / İşlemler / İşlem Bilgileri

Şekil 5. Bakım Emirleri / İşlem Tarihçesi

Bakım Planlama
Tanımlanan bakım talimat şablonlarına göre günlük, haftalık, aylık ya da senelik bakım
planlarının yapılabildiği bölümdür.
Bakım planlama bölümü önceden olduğu şekilde çalışmaktadır. Ancak planlama
sonucunun gösterildiği Gantt şemasında görsel iyileştirmeler yapılarak bakım planının
daha rahat ve etkin izlenebilmesi sağlanmıştır.
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Şekil 6. Bakım Planlama / Detaylar
“Kısıt” ekranından oluşturulan bakım planlarının izlenebildiği bölüm “Detaylar”dır.
Bakım planlama sürecinde yapılan bütün işlemler “Kaydet” tuşu ile saklanana kadar
simülasyon çerçevesindedir. Ekranın üst bölümünde bakım planlarına ait yapılabilecek
tüm işlem seçenekleri sunulmaktadır. Alt bölümünde uzaklaş / yakınlaş, belli bir tarihe
odaklanma ve plan dilimleri arasında geçişi sağlayan araçlar yer almaktadır.
Bakım planlarının sol tarafındaki “Makineler” bölümünde kayıtlar; Departman Kodu,
İstasyon ve onun altında da talimat şablonları gelecek şekilde izlenebilmekte ve bu
bölümün sağ tarafında da bakım planı izlenebilmektedir.
Detaylar kısmına eklenen yeni özellikler aşağıdaki gibidir:


Odaklan: Bu alanda belirtilen tarih ve saate göre istenilen ilgili tarihteki bakım
planları görüntülenebilmektedir.



Geri / İleri: Seçilen bakım planı sonrasındaki veya öncesindeki bakım planları
görüntülenebilmektedir.



Sürükle / Bırak: Bakım plan kayıtları farenin Sürükle / Bırak fonksiyonu ile
hareket ettirilebilecek ve anlık tarih-saat-dakika bilgisi alt bölümde takip
edilebilecektir.



Ekran Öğelerinin Yer Değişimi: Bakım plan kayıtlarının bulunduğu alan
haricinde yer alan Menü seçenekleri ve diğer seçenekler kullanıcının istediği
yerlere taşınabilecektir. Ekran öğelerinin son durumu, kullanıcı bazında ekran
kapatıldığında program tarafından saklanacaktır.



Toplu Bakım Emri Oluşturma: Bu tuş ile üzerinde seçilen makine – şablon
seçenekleri ve tarih kısıtlarına uygun şekilde toplu olarak otomatik bakım emri
plan ekranından oluşturulabilmekte ve oluşturulan emir kayıtları “Bakım
Emirleri” bölümünde izlenebilmektedir. Sadece bu tuş yardımı ile oluşturulan
bakım emirleri bakım planında görülebilmektedir. Bakım emirleri ekranından
oluşturulan bakım emirleri bakım planında görülmemektedir.



Toplu Plan Sil: Bakım planlarında, toplu olarak belii bir tarih aralığında yer
alan makine – talimat şablonları iptal edilmek istendiğinde kullanılması gereken
tuştur.



Kilitle: Kilitle seçeneği ile ekrandaki bakım plan kaydının hareket etmemesi
sağlanabilmektedir. Bakım planının durumu tarih-saat bilgisi bölümünde
izlenebilmektedir.



Kilit Aç: Bu seçeneğin işaretlenmesi ile kilitli durumda olan bakım planını
açılacak ve hareket edebilir duruma gelecektir.
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Menü Seçenekleri: Yukarıda belirtilen ve sağ tuş ile kullanılabilen bütün
işlemlere menü seçenekleri üzerinden de erişim sağlanabilmektedir. İlgili
işlemler menü seçeneklerinde gruplanmıştır.

Şekil 7. Menü Seçenekleri


Excel Dosyası Oluştur: Bu seçenek ile Bakım Planlama ekranında yer alan
plan bilgilerinin bir Excel dokümanına aktarımı sağlanır.



Word Dosyası Oluştur: Bu seçenek ile Bakım Planlama ekranında yer alan
plan bilgilerinin bir Word dokümanına aktarımı sağlanır.

Bakım Talep Kayıtları
Bu bölümde, makine bakım ile ilgili bakım talep bilgilerinin girişi yapılabilmektedir.
Bakım bölümü dışından herhangi bir bakım ihtiyacı için gelebilecek talepler buradan
girilerek kayıt altına alınır ve takip edilebilir.
Buraya Kategori alanı eklenmiştir. Bakım emrinde de yer alan kategori bilgisi yapılacak
bakım faaliyetinin türünü ifade eder:


Düzeltici – Önleyici: Bu faaliyet türünde, geçmiş dönemde karşılaşılan bir iş
arızasının bir daha olmaması için yapılan bir faaliyet olduğu belirtilmektedir.



Arıza: Bu faaliyet türünde, arıza kaynaklı bir faaliyet olduğu belirtilmektedir.



Önleyici: Bu faaliyet türünde, herhangi bir kaza, arıza ile karşılaşılmadan olası
bir durumu önlemek amacıyla yapılan bir faaliyet olduğu belirtilmektedir.



İyileştirme: Bu faaliyet türünde, mevcut koşulların daha uygun duruma
getirilmesine yönelik yapılan bir faaliyet olduğu belirtilmektedir.

Şekil 8. Bakım Talep Kayıtları

Bakım Talep Kontrol
Bu bölümde, mevcut bakım talep kayıtları görüntülenebilmekte, onaylanabilmekte ve
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red edilebilmektedir. Talep kodu, makine kodu, kategori ve öncelik kısıtları girilerek
bakım talep kayıtları sorgulanabilir.
Ayrıca seçilen bakım talebi kontrol edildikten sonra Onay veya Red olarak işaretlenerek
kaydedilebilir. Bu işlemin zamanı Talep Kontrol sahasında saklanır. Bu işlem sırasında
ayrıca açıklama girmek de mümkündür.
Onay işlemi sonrasında ilgili bakım talebinden sistem tarafından bir bakım emri kaydı
yaratılır.

Şekil 9. Bakım Talep Kontrol

Makine Bakım Parametreleri
Parametreler ekranına, stok hareketleri oluşturulması sürecindeki işleyişi belirleyecek
yeni parametreler eklenmiştir.


Gereksinim Kontrol Edilsin

Stokların, tanımlanan stok modülünde tanımlanan asgari veya azami miktarları göz
önünde bulundurularak, üretim sarf veya stok çıkış aksiyonları gerçekleştiğinde
otomatik olarak satın alma talebinin oluşturulması isteniyor ise işaretlenmesi
gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, üretim sarf veya
stok çıkış hareket oluşumlarında, stok bakiye miktarı ile gereksinim kontrol şekline
uygun olarak gereksinim miktarı tespit edilip sistem tarafından satın alma talebi
oluşturulacaktır.


Gereksinim Kontrol Şekli
o

Asgari Stok Miktarına Tamamlansın: Stokların, üretim sarf veya stok
çıkış aksiyonları gerçekleştiğinde gereksinim miktarının asgari stok
miktarı kullanılarak kontrol edilmesi ve hesaplanması isteniyor ise
işaretlenmesi gereken parametredir.

o

Azami Stok Miktarına Tamamlansın: Stokların, üretim sarf veya stok
çıkış aksiyonları gerçekleştiğinde gereksinim miktarının azami stok
miktarı kullanılarak kontrol edilmesi ve hesaplanması isteniyor ise
işaretlenmesi gereken parametredir.
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Şekil 10. Makine Bakım Parametreleri

Makine Bakım Raporları
Makine Bakım modülündeki raporlara aşağıdakiler yeni eklenmiştir:


Bakım İşlemleri Listesi: Bakım işlemleri temel bilgilerinin talimat şablonu ve
bakım emirleri bilgileri ile birlikte listelenebileceği rapordur.



Bakım İşlem Stok Analiz: Bakım işlem stoklarının tüm detayları ile birlikte
listelenebileceği rapordur. Bakım işlem stokları üzerinde yapılan aksiyonların
neticesinde oluşan belge detay bilgilerine (satın alma talebi, ambar çıkış fişi) de
bu bölümden erişim sağlanabilecektir.



Bakım İşlem Personelleri: Bakım işlemi ile ilişkili personellerin detay
bilgilerinin listelenebileceği rapordur.



Bakım Plan Stok Durum: Bakım işlem stoklarının planlama sürecinde oluşan
tarihlerde mevcut bakiye, oluşabilecek gereksinim miktarları ve ilgili bakım
işlem bilgilerinin listelenebileceği rapordur.



Bakım İşlemleri Planlanan – Gerçekleşen: Bakım işlem sürelerinin,
başlangıç ve bitiş tarihleri bazında planlanan ve gerçekleşen durumlarının
listelenebileceği rapordur.

Kullanıcı E-Posta Tanımları
Bakım sürecinde, herhangi bir bakım talep kaydı oluşturulduğunda veya bir bakım emri
kapatıldığında ilgili kullanıcılara e-posta gönderilebilmesi sağlanmıştır.
Bu özelliğin aktif hale gelebilmesi için Kullanıcı İşlemleri modülünde Kullanıcı E-Posta
Tanımları ekranından ilgili kullanıcılar için İşlemler listesinden “T - Bakım Talep Kaydı”
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ve “U- Bakım Emir Durumunun Kapandı Yapılması” seçilerek tanımlanır.
Eğer kapatılan bakım emri bir bakım talebinden oluşturuldu ise bu talebi yapan
kullanıcıya da, bakım emri kapandığında bilgilendirme mesajı gider. Bunun için
kullanıcı işlemlerinden bir işlem yapmaya gerek yoktur.
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