
Müşteri Hakkında
Plastik, ahşap ve palet ambalaj alanlarında faaliyet gösteren müşterimiz 
Balorman, aslen 1958 yılında bir ahşap firması olarak kurulmuştur. Firma dijital 
dönüşüm çalışmalarına plastik enjeksiyon fabrikasında başlayıp sonrasında tüm 
tesislerine yaygınlaştırmayı planlamaktadır.

Problem
Çevrim süresinin takibi ve sabit tutulması plastik sektöründe sık rastlanan ve 
önem taşıyan bir problem. Müşteri, makine ve operatör verimliliğini ERP ile 
entegre ederek tek bir platform üzerinden gerçek zamanlı takip etmeyi ve 
kapsamlı analiz raporları ile birlikte çevrim süresi başta olmak üzere bir çok 
konuda iyileştirme yapmayı hedefliyordu. Ayrıca plastik sektörünün doğası 
gereği çok sayıda kalıp ve model değişimi gerektiren bir yapısı var.

Plastik Sektörü

Digiterra’nın IoT Platformu ile Birlikte 
Balorman Çerkezköy Tesisinin Operasyonel 
Verimliliğinde Önemli Artışlar Sağlandı.
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Sonuç
Operatör ekranlarının yanı sıra yönetim kademesi için sunulan ekranlar 
sayesinde fabrika tüm cihazlar üzerinden yetki sınırları çerçevesinde canlı 
şekilde izlenebilir hale geldi. Veri toplamaya başlandıktan 3 ay sonra duruş 
süreleri 30% oranında, çevrim sapmaları da 10% oranında azaltıldı. Planlama 
verimliliğindeki artış sayesinde de aylık 40 iş saati tasarruf sağlandı.

Yaklaşım
Müşterinin dışarıya kapalı yapıda çalışan makinelerinden alınması istenen tüm 
veriler Digiterra’nın kurguladığı çözüm ile alınabilir hale geldi. 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.

Bu sebepten müşterimiz planlama verimliliği konusunda zorluk çekiyordu. Bu 
zorluğu gidermek için bir çözüm arayışı içindelerdi fakat plastik enjeksiyon 
makinelerinin kapalı yapısı nedeniyle verilerin nasıl toplanacağı konusunda 
endişeleri vardı. 
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Plastik Sektörü

Digiterra’nın IoT platformunu kullanarak 
operasyonel verimlilikte %30 civarında 
bir yükselme gözlemledik.
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Balorman Plastik 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.

digiterra.com.tr


