
Müşteri Hakkında
Plastik, ahşap ve palet ambalaj alanlarında faaliyet gösteren müşterimiz, 
Balorman, aslen 1958 yılında bir ahşap firması olarak kurulmuştur. Yakın 
zamanda IKEA mobilyalarının üretimine başlayan firma dijital dönüşüm 
çalışmalarına plastik tesisinden sonra ahşap levha tesisinde devam etmeye karar 
vermiştir.

Problem
IKEA, tedarikçilerine oldukça katı standartlar uygulayan ve verimlilik anlamında 
son derece titiz çalışan bir firma. Bu da Balorman benzeri firmaların üretimde en 
ufak verimsizliğe bile tahammül edememesi anlamına geliyor. Balorman dünya 
standardı olarak kabul edilen OEE (Genel Ekipman Verimliliği) değerini 
anlamak, sağlıklı bir şekilde takip etmek ve kırılımlarını analiz ederek eksik 
olduğu alanları iyileştirmek istiyordu.

Ahşap Levha Sektörü

Digiterra’nın IoT Platformu ile Birlikte
Balorman Bolu Tesisinin Genel Ekipman 
Verimliliğinde %20 İyileştirme Sağlandı.
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Genel ekipman 
verimliliği artışı
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Sonuç
Her bir değerin platform üzerinde ayrı ayrı detaylıca incelenebilir hale gelmesi 
sonucu firmanın Kalite ve Performans alanlarında beklentiyi karşılıyor durumda 
olmasına karşın Kullanılabilirlik alanının gelişime açık olduğu ortaya çıktı. Bu 
değerin düşük çıkma sebepleri farklı noktalardan toplanan veriler sayesinde 
kolayca anlaşılır hale geldi. Başta Kullanılabilirlik olmak üzere tüm değerlerin 
iyileştirilmesi ile birlikte 6 ay içerisinde genel ekipman verimliliği %20 
seviyesinde yükseldi.

Yaklaşım
Makinelerden alınan veriler operatörlerden ve ERP sisteminden gelen iş emri 
bilgileri ile birlikte Digiterra'nın endüstriyel IoT platformu üzerinde toplanmaya 
başladı. Böylece farklı sistemlerden gelen çok sayıda veri eşleştirilmeye ve 
anlamlı hale getirilmeye başlandı. Herkesçe kabul edilen OEE değerinin hesabı 
için bir kurgu yapılarak gelen bu veriler üzerinden Kullanılabilirlik, Performans 
ve Kalite değerleri hesaplanmaya başlandı. 

Ek olarak, yapılmış olan makine yatırımlarının geri dönüşünü anlamak ve ek 
yatırım gerekip gerekmediğine karar vermek isteniyordu. Bunun yapılabilmesi 
için fabrikada çalışan tüm sistem ve cihazlardan gelen verilerin tek noktada 
toplanması, bu verilerin gerçek zamanlı olarak görselleştirilmesi ve analiz 
edilmesi oldukça kritikti.
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OEE: %100 Mükemmel üretim anlamına gelir. OEE: %85 Dünya standartlarında üretim 
anlamına gelir.

OEE: %60 Normal anlamına gelir. OEE: %40 Verimsiz fakat sıkça rastlanan 
anlamına gelir.



Digiterra’nın IoT platformunu kullanmaya başladıktan sonra 
eksik olduğumuz noktaları tüm şeffaflığıyla görmeye başladık 
ve genel ekipman verimliliğimizi %20 oranında artırdık.

Aytaç Kandemir
Genel Müdür Yardımcısı
Balorman Ahşap Grubu
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Hem Türkiye hem de yurt dışında kapsamlı bir ekosisteme 
sahip olan Digiterra, firmalara yapay zekaya giden dijital 

dönüşüm yolculuklarında farklı seviyelerde yazılımsal çözümler 
sunan bir veri analitiği firmasıdır.

Digiterra bünyesinde geliştirilmiş olan Digiterra IoT Platformu, 
tüm bu çözümlerin altyapısını oluşturmakla birlikte yazılım 
bilgisi olmayan kişilerin dahi etkin bir şekilde uygulamalar 

geliştirmesine ve sınırsız sayıda cihazı bağlayarak güvenli bir 
şekilde ölçeklenebilir çözümler oluşturmasına olanak tanıyan 

bir aplikasyon geliştirme platformudur.
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