IBM Maximo Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal Varlık Yönetimi...
Bir kuruluşun IT ekipmanları da dahil olmak üzere fiziksel varlıklarının yaşam döngüsü yönetimidir.
Bunlar; makine, ekipman, araç, bina, tesis, taşıt veya bilgisayar şeklinde olabilir.
Varlık yaşam döngüsü, alımın planlamasından başlar, satın alma, depo – stok süreçleri, montaj, bakım ve
nihayetinde hurdaya ayrılma ile neticelenir.
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Kurumsal Varlık Yönetimi pazarındaki başlıca trendler
Nesnelerin
İnterneti
(IoT)

Büyük veri
ve Yapay Zeka

–

–

Bağlı cihazların sayısı
büyük ölçüde artmaktadır
ve her bir cihaz verilerle
doludur.

Daha fazla veri, iyileştirilmiş
içgörüler sağlar.
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•

Açıklayıcı analitik

•

Tahmine dayalı analitik

•

Normatif analitik

Blockchain

Bulut Bilişim
Yazılımlar

Mobilite

–

–

–

Blockchain ile bütünleştirme,
daha güçlü iş ağları sağlar.

Daha hızlı yükseltmeler
sağlar ve pazarı
KOBİ'lere açar.

İhtiyacınız olan veriye,
istediğiniz yerde ve anda
ulaşın.

Nesnelerin İnterneti ile Varlık Yönetiminden,
Varlık Performans Yönetimine geçin
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Arızi Bakım

Önleyici Bakım

Durum Bazlı
Bakım (CBM)

Kestirimci Bakım

Normatif
(Prescriptive)
Bakım

Ortak Çalışmaya
dayalı
mükemmelik

Maximo APM Health

Maximo APM Predict

Maximo Kurumsal Varlık
Yönetimi

Varlık Yönetimi…

Maximo APM
- Assist

Varlık Performans Yönetimi…

Bulut Çözüm

Temel Çözüm

Maximo Asset
Management Flex
(SaaS)

Maximo Asset
Management (SaaS)

Maximo Asset
Management
BIM Integration

Sektörel Çözümler
Maximo for
Transportation

Maximo for
Nuclear

Maximo for
Life Sciences

Maximo for
Utilities

Maximo for
Oil & Gas

Maximo for
Aviation

Cal

Cal

Spatial

HS&E

Maximo
Service Provider
(managed)

Maximo Asset
Configuration
Manager

Maximo
Spatial

Maximo Asset
Health Insights

Maximo
Anywhere

Maximo
Calibration

Maximo
Linear

Maximo
Archiving

Maximo
Health Safety &
Environment Mgr

IBM Watson
IoT Platform

IBM
Weather

IBM
Cognos

IBM Equipment
Maintenance
Assistant

Eklentiler
Maximo
Scheduler
Maximo
Scheduler Plus

Maximo
Service Provider
(internal)

Entegrasyon ve Adaptörler
Maximo
SAP Adapter
S/4Hanna

Maximo
Oracle Adapter
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Kurumsal Varlık Yönetimi hangi başlıkları kapsar?
Bakım Yönetimi
Depo – Stok
Yönetimi

İş gücü
Yönetimi

İşçi sağlığı ve
İş Güvenliği

Kurumsal
Varlık
Yönetimi

İşlerin
planlanması

Sözleşme
Yönetimi

Alt Yüklenici ve
Hakediş Yönetimi

Garanti takibi
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Kurumsal Varlık Yönetimi...

Atamalar

Kontratlar

Koruyucu Bakım

İş Zamanlaması

Ekip/Özellikler

Bakım Planlama

KOŞULLAR

İş Emirleri

CBS/Harita

Self Servis

ÖLÇÜMLEME

Garantiler

Denetim

Ölçümler

KAYNAKLAR

Varlık Uygunluğu

Hizmet Düzeyi

Arıza Kodları

İŞ SAĞLIĞI&
GÜVENLİĞİ

Çalışma Süresi

Maliyet

Zimmet

TEDARİK ZİNCİRİ

Yedek Parçalar

Satınalma

Yenileme

Teslim Alma

Depolar

Parça Kütüğü

Sayım

ABC Analizi

Taşeronlar

PLANLAMA&
ZAMANLAMA
İŞ YÖNETİMİ

VARLIK

MALZEMELER

İŞ YÖNETİMİ
İlk hizmet taleplerinden iş emri oluşturmaya, planlamadan tamamlanma ve
gerçekleşen sonuçların kaydedilmesine planlı olan ve planlı olmayan
bakım faaliyetlerini destekler
• Yinelenen görevler için iş planları,
kuruluş genelinde kullanılmak üzere en
iyi uygulamaları ve prosedürleri toplar
• Önleyici/Tahmine Dayalı/Sürekli Bakım önleyici-reaktif “wo” oranlarınızı iyileştirin
• Riski azaltmak için işgücünü, becerileri,
nitelikleri ve eğitimi yönetin
• Görsel Planlama ve Görevlendirme
araçları, doğru becerilerin doğru kişilere
atanmasını sağlar

İş Yönetimi Modülleri
• Görevlendirme Yöneticisi
• İş Planları
• Kilitleme/Etiketleme
• İşgücü Takibi
• Önleyici Bakım ve Ana Proje
Yönetimi
• Nitelikler
• Emniyet
• Hizmet Öğeleri ve İstekleri
• Araçlar/Zanaatlar

• Mobil etkinleştirme
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VARLIK YÖNETİMİ
Daha iyi onarım-değişim kararlarının alınmasına olanak tanımak ve reaktif
bakım ve planlı olmayan duruş süresini azaltmak için tüm varlık altyapısı,
yedek parçalar, performans ve çalışma geçmişiyle ilgili ayrıntıları yakalayın
• Konum/İşlev, iş ve maliyet geçmişi

• Durum İzleme

• Konum ve ekipman hiyerarşileri ve ağları

• İş emirlerini önceden belirlenmiş
toleranslara dayalı olarak otomatik
oluşturun

• Sistemler, alt sistemler, hizmet ve
lokasyonlar genelinde birleştirme
maliyetleri
• Varlık Modellemesi, Yedek Parçalar,
Nitelikler, Ölçüler ve mantıksal aşağı
yönde dahil edilmiş Ekli Belgeler;
• Varlık Emniyeti Tehlikelerinin giderilmesi
ve Kilitleme/Etiketleme olanakları

Varlık Yönetimi Modülleri
l

Durum İzleme

l

Arıza Kodları

l

Lokasyonlar

l

Ölçüler ve Ölçü Grupları
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TEDARİK ZİNCİRİ
Talebi planlayın, satın alma süreçlerini kolaylaştırın, mevcut satın alma
sözleşmelerine uyumu sağlayın

• Daha iyi görünürlük ve ortak parça kullanımı, stok
seviyelerinin düşürülmesi ve gereksiz harcamaların
ortadan kaldırılması için envanterin bir dizi depoda ve
tesiste yönetilmesi.
• Envanter optimizasyonu ve planlama araçları talebi
karşılamak için doğru envanter seviyesini stoklamaya
yardımcı olur.
• Satın alma-ödeme yapma süreçlerini otomatik hale
getiren aralık tabanlı, ölçü tabanlı veya olay odaklı
gerekliliklerin “görmeden satın alınması" ile insan
müdahalesini ortadan kaldırın.
• Onaylı satıcı firmalar ve sözleşmeler oluşturarak
sözleşme dışı satın alma işlemlerini ortadan kaldırın.
• Satıcı firma performansını izlemek için yapılan
sözleşmelerle Hizmet Seviyesi Sözleşmelerini
ilişkilendirin.

• Makbuzları, denetimleri ve satıcı ödemelerini tam olarak
yönetmek için kapsamlı işlevsellik elde edin.

Envanter Yönetimi Modülleri
l Öğe Ana Modülü, Depolar
l Envanter, Envanter Kullanımı
l Durum Kodları
l Araçlar, Stoklu Araçlar
l Hizmet Öğeleri
Satın Alma Yönetimi Modülü
l Masaüstü Talepleri
l Satın Alma Talepleri
l Satın Alma Siparişleri
l Teslim Alma ve Sevkiyat Alma
l Fiyat Teklifi Talebi
l Şirketler
l Şirket Ana Modülü
Sözleşme Yönetimi Modülleri
l İşgücü Ücret Sözleşmeleri
l Kiralama/Kiraya Verme Sözleşmeleri
l Ödeme Programları
l Satın Alma Sözleşmeleri
l Garanti Sözleşmeleri
l Hüküm ve Koşullar
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PLANLAMA ve ZAMANLAMA
İşgücü için en düşük maliyetli, en yüksek seviyede kullanım programlarını
otomatik olarak belirler
• Varlıklar, Konum, Malzeme ve Araçların
kullanılabilirliğine ilişkin görünürlüğe
sahip olan Kaynak Optimizasyonu.
• Tanımlayıcı analitik; program maliyetleri
için hedeflenen, zamanlanan ve
gerçekleşen kullanımı ve maliyeti
karşılaştırır.
• Önceden yapılandırılmış programa özgü
kural motoru; beceriler, konum, seyahat
süresi ve önceliklerden sorumludur.
• Sürükle ve bırak takım görevlendirmeleri
program optimizasyonunu hızlandırır.

• Çalışma ekibi kullanımını artırır ve
seyahat maliyetini düşürür.
• Hizmet seviyesini ve yasal
düzenlemelere uyumluluğu artırır.
• Yinelenen çalışmaları azaltır ve acil
durumlar için otomatik yeniden
optimizasyonla hizmet gecikmelerini
azaltır.
Planlama ve Zamanlama
Modülleri
• Zamanlayıcı
• Grafiksel Görevlendirme
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SAĞLIK, EMNİYET ve ÇEVRE
Genel riski azaltın, uygun yasal düzenlemelere uyun ve güvenli ancak
verimli bir çalışma ortamı yaratın
• Çevre uygulamalarını standartlaştırın ve bu
uygulamaları günlük operasyon yönetimine
entegre edin.
• Olay incelemeleri yapın ve ilgili düzeltici
eylemlerin tamamlanmasını izleyin.
• Tehlike belirlemesi, risk değerlendirmesi ve
risk kontrolü için planlama yapın.
• Değişiklik yönetimi yoluyla operatör
loglarından risk yönetimine ve geleneksel
olay yönetimi ve İnceleme için geniş
olanaklar elde edin.

• Olay yönetimi, soruşturmalar, değişiklik
yönetimi, uygunsuzluk yönetimi, eylem
takibi, risk değerlendirmesi, çalışma izni,
denetimler ve anketler, yasal düzenlemelere
uyumluluk vb. için kritik uygulamalar
sağlayan temel uzantıları sağlar ve üretim,
emniyet ve kalitenin ortak paydası haline
gelir.
SEÇ Modülleri
l
Operasyonlar
l
İşin Kontrolü
l
İnceleme ve iyileştirme
l
Değişiklik Yönetimi
l
Uyumluluk
l
Bilgi Yönetimi
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MOBİLİTE
IBM'in açık, ölçeklenebilir platformu üzerinde kritik verilere sürekli
erişimle üretkenliği arttırın
• Kurumsal etkinliği artırmak için giderek daha
mobil hale gelen bir işgücünü optimize edin
• Kritik verilerin yürütme noktasında yakalanması
sayesinde yasal düzenlemelere uyumluluğun
sağlanmasına ve verimliliğin artırılmasına
yardımcı olun
• Tüm varlık ve tesis yönetimi çözümlerimizin
entegre yetenekleri sayesinde varlık ve işle ilgili
verilere anında mobil erişim sağlayın
• Yeni nesil mobil araçlarla cihaza özgü
yeteneklerden yararlanın –ve bu alandaki
üretkenliği artırın–

Maximo Anywhere Uygulamaları
• Work Execution (İş Yürütme)
• Inspection (İnceleme)
• Work Approval (İş Onayı)
• Service Request (Hizmet Talebi)
• Asset Data Manager (Varlık Veri
Yöneticisi)
• Asset Audit (Varlık Denetimi)
• Physical Count (Fiziksel Sayım)
• Issues and Returns (Sorunlar ve
İadeler)
• Transfers and Receiving
(Aktarımlar ve Teslim Alma)
• Incident Reporter (Olay
Raporlayıcı)
• Calibration (Kalibrasyon)

ANALİTİK
Talebi planlayın, satın alma süreçlerini sorunsuz hale getirin, mevcut satın
alma sözleşmelerine uyumu sağlayın
• Tanımlayıcı, Tahmine Dayalı ve Normatif
Analitik
• Maximo Business Intelligence Paketleri,
Maximo verilerinin analiz edilmesinde
çok etkili bir kombinasyon sağlayarak,
Ayrıcalıklı (Power) Kullanıcıları ve
onların becerilerini hedefler
• Endüstri lideri Cognos Business
Intelligence yazılımı esas alınarak
oluşturulmuştur
• Stok fazlası ve stokta kalmamış
durumlarını tahmin etmek ve optimal
yeniden sipariş yönetimini oluşturmak
için önceden yapılandırılmış analitik
modeli

• Önceden entegre edilmiş bir yazılım
aracısı, Maximo veritabanından gerekli
verileri otomatik olarak alır ve analitik
motoruna sunar
• Parçalarda kesinti olmasını önleyerek
varlıkların kullanılabilirliğini ve kullanımını
artırır
Inventory Insights (Envanter İçgörüleri)
Key Performance Metrics (Temel
Performans Ölçüleri)
BIRT Reporting (İş Zekası ve Raporlama
Araçlarıyla Raporlama)
Maximo Business Intelligence (Maximo
İş Zekası)
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Maximo Scheduler ve Scheduler Plus
Tüm işleri planlama, zamanlama, dağıtma ve takip etme becerisi
Planlayıcıların ve zamanlayıcıların yaklaşmakta olan çalışmayı
grafik olarak görüntülemesine, gerekli kaynakları mevcut olanlarla
karşılaştırmasına ve buna göre ayarlama yapmasına olanak tanır.
Dağıtıcılar, saha teknisyenlerini, devam eden çalışmaları ve
durumu grafiksel olarak izlemek için haritaları kullanabilir. Saha
teknisyenleri işi alabilir ve dağıtıcıya gerçek zamanlı durum
güncellemeleri sağlayabilir.
•
•
•
•

Yerleşik işlemci, hedef lere dayalı optimizasyon modelleri sunar.
Senaryo tabanlı iş planlaması.
Grafiksel ekip yönetimi yetenekleri.
Ekiplerin seyahat süresi nin azaltılması için optimize edilmiş konuma
dayalı programlama.
• Müşteri randevularını planlanmış bir aralıkta gerçekleştirebilme.
• İş emirleri ve görevlerinde bağımlılıkları olanbüyük projeleri yönetme.
• Hava durumu verilerini planlama/zamanlama ve görev dağıtmaya
dahil etme.

Maximo Anywhere
Mobilite sayesinde iş yönetiminin verimliliğini artırın

Doğru karar verebilmek için mobil kullanıcıya sağlanan
varlık bilgilerinin kapsamını genişletir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesintisiz bağlantılı ve bağlantısız destek
Rol ve Görev Tabanlı Uygulamalar ~ 15 Uygulama
İş, varlık ve envanter işlemlerini gerçekleştirme
iOS, Android, Windows Tablet'te Çalışır
Kamera / Barkod desteği
QR Kodu / RFID desteği
Sesi Metne Çevirme / E-İmza / Gerçek İmza
GPS Desteği
Çevrimdışı ve Çevrimiçi Eşleme
Anlık Bildirim

Maximo Sağlık, Emniyet ve Ekipman
Çalışma, personel, emniyet, sağlık ve çevresel alanlardaki olayları raporlayabilme.
Dijital ve fiziksel altyapılarda artan görünürlük ve
otomasyon sağlayarak karmaşıklığı ve riski yöneten
bir çözüm.

• Çalışma İzni özelliği, müşterilerin özel Çalışma İzni sistemini
değiştirebilmelerini sağlar
• Denetimler ve Anketler uyumluluğu artırır ve toplam
operasyonel riskin değerlendirilmesini kolaylaştırır
• Hazırlık Faaliyetleri ve Sertifikasyon özellikleri, çok daha geniş
bir yelpazede iş süreçlerine olanak sağlar
• Konum Profilleri daha iyi operasyonel ve SEÇ'e ilişkin karar
almayı destekler

Varlık Performansı Yönetimi

Varlık Performans Yönetimi

Derinlemesine
Sektör Bilgi ve
Deneyimi

Maliyetleri azaltmak, riskleri en aza
indirgemek ve iyileştirilmiş dayanıklılık
için gerekli öngörülerin sağlanması

Sağlık (Asset Health)
Maximo APM – Ekipman Sağlığı Uygulaması (MAHI)

Öngörü (Predict)

Temel
Kurumsal
Varlık
Yönetimi

APM

Maximo APM – Kestricimci Bakım Uygulaması (PMI)

Yardım (Assist)
Maximo APM – Ekipman Bakım Asistanı (EMA)

Planlama
Kullanmaya başlama çalıştayı, iş ortağı yetenekleri
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Gelişmiş
Analitik ve
Yapay Zekâ

Nesnelerin
İnterneti
Platformu ve
Bağlanırlık

IBM Maximo Asset Performance Management

Maximo APM – Health
Nasıl çalışır?
Hangi ekipmanların bakıma
ihtiyacı olduğunu görün

Ekipman sorunlarını
derinlemesine araştırın

Bakım ya da yenileme planlayın

IBM Maximo Asset Performance Management

Maximo APM – Predict
Nasıl Çalışır?
Modelleme için varlık grupları oluşturulur
Modeller geliştirilir ve mevcut veriler ile eğitilir
A. Maximo APM, 5 hazır model içerir
1. Arıza olasılık tahmini
2. İzlenen parametrelerin arızaya etkisi/katkısı
3. Arıza tarihinin tahmini
4. Anormallik tespiti
5. Arıza olasılık eğrisinin çıkarılması
III. Modeli farklı varlıklarda kullanmak için kaydedin
IV. Modelin doğruluğunu skorlayın
V. Model çıktılarını bir tek ekrandan izleyin

Planlanmış bakımlar

Parametrelerin arıza
oluşumundaki ağırlığı

I.
II.

Belirli bir süre içinde arızalanma
olasılığı

Tahmin edilen arıza ve planlanan
bakım tarihi

Ekipmanda anormallik
durumu

Arıza olasılık eğrisi
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Maximo APM – Assist
Nasıl Çalışır
Tetikler

Hazırlık

Kullanım

4
Verilerin ve belgelerin
toplanması

İş kullanıcısı belgeleri toplar,
hazırlar, yükler ve işaretler

Modeli İyileştirin ve Eğitin
Güvenilirlik Mühendisi, Planlamacılar,
Kıdemli Zanaatkârlar gibi konu
uzmanları, modeli iyileştirmek ve
eğitmek için stüdyoyu kullanıyor

Ekipman
Bakım Asistanı

şi
mi
ç
Ge
İş
Yanıtlar / Öneriler

§IoT/SCADA/PLC'den uyarılar

Teknisyene atanan iş

Sorular sorun
Sorular

Öneriler Alın

Örnekler:
§EAM/CMMS'den iş emirleri
§Analitik/PdM'den olaylar

Bakım Yönetimi Sistemi

Örnekler:
•EMA, atanan iş emri doğrultusunda en olası çözümleri sağlar
•Zanaatkâr, EMA'nın çözümleri yenilemesi için diğer fiziksel gözlemleri
belgeleyebilir
•Sorun giderme kılavuzu
•Vs...

Örnekler:
•Rafineri Pompası 1271 üzerindeki
marş motoru aşırı yüklemelerini nasıl
kontrol edebilirim?
•Devridaim Pompası VFD 57445,
FC002 Arıza Kodunu gösteriyor
•Konkasör Taşıyıcı Motoru #2
üzerindeki RTD#3, 140 santigrat
derece okuyor. Sorun ne olabilir?
(Tanılama)
•Yüksek Basınç Kompresörü #8'in
rulmanlarını nasıl değiştirebilirim?
•Vs...

Maximo'yu kim kullanıyor?
Dünyadaki varlık açısından yoğun en büyük kuruluşlar.
En büyük 13 İLAÇ şirketinin 10'u
En büyük 24 OTOMOTİV şirketinin 16‘sı
En büyük 20 BENZİN ve GAZ şirketinin 10'u
Çeşitlendirilmiş en büyük 18 KAMU HİZMETİ
şirketinin 9'u
10 büyük HAVA-UZAY ve SAVUNMA şirketinin 7'si
En işlek 18 HAVALİMANININ 9’u
En işlek 15 SEVK LİMANININ 5’i
Mayıs 2017
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IBM, Kurumsal Varlık Yönetimi yazılımı için Ekim 2018 tarihli
Gartner Magic Quadrant raporunda Lider konumdadır
https://ibm.co/GartnerMQEAM
• İyileştirilmiş kullanıcı deneyiminin ve göreve dayalı çalışma
merkezlerinin sağlanması
• Bakım ve onarımın optimize edilmesi için yapay zekanın ve
gelişmiş analitiğin portföye eklenmesi (Varlık Performansı
Yönetimi)
• Yeni Maximo Hizmet Olarak Sunulan Yazılım sürümüyle, hizmet
sağlama seçeneklerinin genişletilmesi
• Maximo ekosistemleri genelinde görünürlüğün ve şeffaflığın
artırılması için blockchain teknolojisinin dahil edilmesi
• İyileştirilmiş mobilite yeteneklerine sahip yeni iş gücü modellerine
uyum sağlanması
• Yapay zeka destekli sektör çözümleri
• Yapay zeka destekli üretim çözümleri ile bütünleştirmeler
Kaynak: Kurumsal Varlık Yönetimi Yazılımı için Ekim 2018 tarihli Gartner Magic Quadrant.
Hazırlayanlar: Kristian Steenstrup, Nicole Foust, Nigel Montgomery. 9 Ekim 2018.
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Bu grafik, Gartner Inc. tarafından daha geniş çaplı bir araştırma belgesi kapsamında yayınlanmıştır ve belgenin tamamı
bağlamında değerlendirilmelidir. Gartner belgesi, talep edilmesi durumunda IBM tarafından sağlanır. Gartner, araştırma
yayınlarında bahsi geçen herhangi bir satıcı firmayı, ürünü veya hizmeti önermez ve teknoloji kullanıcılarının sadece en yüksek
derecelendirmelere ya da diğer tanımlara sahip satıcı firmaları seçmesini tavsiye etmez. Gartner araştırma yayınları, Gartner
araştırma kuruluşunun görüşlerinden oluşur ve vakıanın ifadesi olarak yorumlanmamalıdır. Gartner, ürünün veya hizmetin ticari
satış koşullarına veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin herhangi bir garanti dahil olmak üzere, bu araştırmaya ilişkin açık veya
zımni tüm garantileri reddeder.
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