
Fluke Güvenilirlik  
Uzaktan Durum İzleme 

Birçok kuruluş, kurum içi uzmanlık, zaman, 
kaynak ve doğru çözüm kombinasyonu 
eksikliği nedeniyle uzaktan durum izleme 
programlarını başlatmak, sürdürmek ya da 
genişletmekte sorunlar yaşar.

Fluke Reliability’nin Uzaktan Condition 
Monitoring (Uzak CM) çözümleri, başarı ile 
başarısızlık arasındaki kritik fark olabilir.

Zamandan ve kaynaktan tasarruf ederken, 
ekibimizin uzmanlığından günün her saati 
yararlanabilirsiniz. Sizin şartlarınıza göre ve 
zamanınızdan almadan.

Güvenilirlik yolculuğunuzdaki küresel iş ortağınız

Çözümlerimizin avantajları:

• Eksiksiz birleştirilmiş donanım, yazı-
lım sistemleri ve hizmetleri paketi

• Maksimum esneklikle güvenilirlik 
ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi karşılaya-
cak şekilde tasarım

• Onlarca yıllık deneyime ve bilgi biri-
kimine sahip deneyimli Servis Ekibi

• Bağımsız Küresel İş Ortağı — Gizli ve 
bağlayıcı anlaşmalar yok 
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Teklifler 
Durum izleme programınızı başlatmak ya 
da genişletmek için eksiksiz bir kurum içi 
güvenilirlik ekibine ihtiyacınız yoktur. Fluke 
Reliability, süreç boyunca karşılaşabileceğiniz 
her türlü zorlukta size yardımcı olabilir. 
Aşağıdaki özelliklere sahip uçtan uca bir 
uzaktan durum izleme çözümü sunuyoruz:

•  Danışmanlık
•  Uygulama
•  Analiz ve raporlama
•  Veri yönetimi
•  Talep Üzerine Uzman

Eksiksiz çözümümüz, çalışma süresi elde 
etmenize yardımcı olmak için başka 
yöntemler ekleme olanağıyla birlikte titreşim 
tabanlı donanım, yazılım ve hizmetlerin bir 
kombinasyonunu kapsar. Özel zorluklarınızı 
çözmek için neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. 

Varlığınızın fiili sağlığında önemli değişiklikleri 
teşhis ediyoruz ve değerlendiriyoruz, bu bulgular 
hakkında alacağınız önlemler konusunda size 
kılavuzluk edecek esnek raporlar hazırlıyoruz.

Durum Raporları, belirlenen aralıklarda periyodik 
olarak sunulur. Olay oldukça olay raporları sunulur. 
En kritik varlıklarınız için hızlı geri dönüşlü ek 
raporlama mevcuttur. 

Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlarımız, 
zamanınızı ve çabanızı iyileştirebilmeniz için altyapı, 
analiz, raporlama ve tanılamanın ağır yükünü 
üstlenir. Ayrıca; eğitim ve onarımdan istenirse 
düzeltici saha eylemlerine kadar isteğe bağlı farklı 
hizmetler sunuyoruz.

Uzaktan Durum İzleme avantajları:

• Makinelerle ilgili sorunların erken teşhisi
• İyileşmiş bakım planlaması
• Plansız ve maliyetli duruş sürelerini önleme
• Ekipman kullanım ömrünü uzatma
• Bakım, envanter ve üretim maliyetlerini düşürme

Güvenilirlik 
Danışmanlığı

Aygıt yazılımı ve 
yazılım sistemleri

El cihazları
Kablolu sensörler
Kablosuz sensörler

Uygulama Analiz ve 
Raporlama
Veri Yönetimi

Talep Üzerine 
Uzman

Düzeltici Hizmetler
Eğitim
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Danışmanlık
Harekete geçmeden önce nasıl ve neden olduğunu 
anlamanıza yardımcı oluyoruz.

•  Kritik Varlık Durumu Atölyesi
•  Kritik Varlık Durumu Değerlendirmesi 

Uygulama
En baştan başarı için hazır olmanızı sağlıyoruz.

•  Proje mühendisliği
•  Kurulum
•  Yapılandırma
•  Müşteri kabulü

Analiz ve raporlama
Uzman seviyesinde değerlendirmeler sunuyoruz.

•  Düzenli aralıklarla sunulan Durum Raporları
 Tüm varlıkların analiz sonuçlarının genel durum özeti
 Belirli olaylara referanslar ve öneriler içerir 
 Üzerinde anlaşılan zaman aralıklarında (yılda 1/2/4/6/12 

rapor)
 Talep üzerine özelleştirilmiş rapor

•  Olay oldukça sunulan Olay Raporları
 Varlık durumunda önemli değişiklikler olduğunda sunulur  
 Kritik varlıklar için hızlı yanıt ile ilave (opsiyonel) raporlama
 Beklenen arızalar hakkında fikir edinin ve bunlarla nasıl 

başa çıkılacağı konusunda öneriler alın 

Veri yönetimi
Verilerinizi yönetmeniz için bulut tabanlı yazılım çözümleri 
sunuyoruz.

Talep üzerine uzman
Belirli sorunları çözmek için geniş bir hizmet yelpazesi 
sunuyoruz.

•  Uzaktan izleme
•  Eğitim
•  15 ülkede yüz yüze ve uzaktan eğitim
•  Yılda 200’ün üzerinde halka açık ve özel eğitim kursu 
•  Düzeltici saha hizmetleri
•  Onarım ve Kalibrasyon

Eğitim dahil olmak üzere isteğe bağlı uzman hizmetler, 
uzaktan ya da yerinde gerçekleştirilebilir.

Bi
r 

de
fa

ya
 m

ah
su

s
Bi

r 
de

fa
ya

 m
ah

su
s

Te
kr

ar
la

ya
n

Fluke Reliability’nin Remote CM tekliflerinden herhangi birini tek 
seferlik veya tekrarlı olarak seçin, işi sizin için biz halledelim:


