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KAPASİTEMATİK MÜŞTERİ EKRANLARI VE ÖZELLİKLERİ 

1. KAPASİTEMATİK 

 
1.1 Giriş Ekranı 

Kullanıcıların, Kapasitematik Uygulamasına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptığı alandır.(Bkz.Ekran 

1). 

Kullanıcı  login olurken vardiya olarak ‘Gündüz Vardiya’ ve ‘Gece Vardiya’ seçebilir. 

Tüm alanlar zorunludur.Hatalı veya eksik doldurulan alan için text alanı kırmızı olup ‘Lütfen tekrar 

deneyiniz’ uyarı mesajı verilir. 

Beni Hatırla alanı seçilirse kullanıcı adı ve şifre kaydedilir. 

 

Ekran 1 

 

 

1.2 Anlık Parça Sayısı 

O anki program numarasına göre anlık işlenen parça sayısı grafiğidir.(Bkz.Ekran 1.2)Bu grafikte 

kırmızı noktaların üzerine gelindiğinde anlık olarak üretilen parçanın; makine adı,kaçıncı parçanın 
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işlendiği,işlenilen parçanın saat ve dakika türünden işlendiği zaman ve program numarası 

bilgilerine erişilir. 

 

Ekran 1.2 

 

 

1.3 İşlenen Program ve Takım Numara Grafiği 

Bu grafik ile o an işlenen parçanın ; değer olarak program numarası,makine ismi ve takım 

numarası  gösterilmektedir .(Bkz.Ekran 1.3) 

Ekran 1.3 
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1.4 İşlenen Parça Analizi Grafiği 

 (Bkz.Ekran 1.4) 

 

 

Fabrikadaki makinalrın toplamda işlediği parça sayısını göstermektedir.Parça sayısı belli bir 

değerin altına düştüğünde; trend değerinden düşüp yeşil olan gösterge kırmızıya dönüşür. 
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Ekran 1.4 

 

 

 

1.5 Toplam İşlenen Parça Grafiği 
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Fabrikadaki tüm makinaların toplamda işlediği parça sayısını göstermektedir.Grafiğin altında 

parça sayısına ait analiz ölçeği bulunmaktadır.Belli bir değerin altına düştüğünde; trend 

değerinden düşüp yeşil olan gösterge kırmızıya dönüşür.(Bkz.Ekran 1.5) 

Ekran 1.5 

 

1.6 OEE Analiz Grafiği 
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OEE Analiz grafiğinde fabrikanın bir gün önceki toplam ekipman bilgilerini vermektedir.Bu grafik 

ile fabrikanın genel durumunu ölçebilir;Dünya Standartlarına göre OEE değerinin trend olup 

olmadığı öğrenilebilir.(Bkz.Ekran 1.6) 

 

Ekran 1.6 

 

 

 

 

1.7 Hedef Üretim Bazlı Parça  

Bu grafikle günlük hedef üretim parça sayısı hesaplanarak ortalama değer olarak grafiğe 

yazılır.Fabrikanın toplamda işlenen parça sayısına göre bu değerin hangi aralığa denk geldiğini 

göstermektedir.Üzerindeki kaydırma çubuğuyla gün aralığını kısaltıp veriler daha net 

görülebilir.(Bkz.Ekran 1.7) 

 

Ekran 1.7 
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1.8 Metrik Parça Gösterimi 

Metrik Parça Gösterimi grafiğinde makine bazında toplam işlenen parçaların birbirlerine göre 

dağılımını göstermektedir.(Bkz.Ekran 1.8) 

Ekran 1.8 
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1.9 Vardiya Zamanı  

Vardiya zamanı göstergesinde fabrikanın toplam çalışma süresi baz alınarak; oluşturulan sürenin 

vardiyanın bitimine kadar geri sayımı gösterilmektedir.(Bkz.Ekran 1.9) 

Ekran 1.9 
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1.10 Veri Durum Akışı  

O an işlenen parçalara ait makine ismi,işlem operatör ismi,takım numarası,program numarası ve 

program detayına ait bilgiler anlık olarak verilmektedir.(Bkz.Ekran 1.10) 

Ekran 1.10 



10 

 

 

1.11 Operatör Kullanıcı Analizi  

Bu grafikte operatörlerin verimlilik yüzdeleri gösterilmektedir. Grafiğin üzerine gelindiğinde yüzdelik 

dilimin hangi operatöre ait olduğunu, operatörün resmi, tarihi ve verimlilik yüzdesi gösterilmektedir. 

Alttaki operatör listesinde istenilen operatöre tıklandığın da bilgileri pasif duruma düşer ve istenilen 

operatöre ait bilgileri diğer operatörlerle kıyaslanarak analiz görülür. (Bkz.Ekran 1.11) 

 

Ekran 1.11 
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1.12 Gün Bazında Toplama Parça Analiz 

Bu grafikte günlere göre toplamda işlenen parçaların analizi gösterilmektedir.Aynı zamanda gün 

bazında operasyon süreleri ve çalışma zamanı bilgileri görülür.(Bkz.Ekran 1.12) 

 

Ekran 1.12 



12 

 

 

1.13 Operasyon Hacmi  

Bu sütun grafiğinde makinelerin toplamda işlediği parça sayılarını vermektedir.Makina başına 

işlenen parça sayısına göre silindirlerin boyutu değişmektedir.(Bkz.Ekran 1.13)  

Sütunların üzerine gelindiğinde makine ismi,parça sayısı,program numarası,program detay,takım 

numarası,operatör ismi ve operatör resmi gösterilmektedir.  

Ekran 1.13 
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2. KISA YOLLAR SEKMESİ 

Ana sayfanın sağ üst köşesinde; duruş bildirimlerinin düştüğü,müşteri profil bilgilerinin 

bulunduğu, ve bazı sayfaların kısa yollarının olduğu bölümdür.(Bkz.Ekran 2) 

Ekran 2 

 

Burada bulunan 3 noktalı butona tıklayarak üretim bandı bilgileri görülür. 

2.1 Üretim Bandı  

Şirkete ait genel bilgiler,toplamda hedef üretim,üretim analiz,verimlilik değerleri ve kullanılabilir 

zaman analizi,OEE analizi,toplam duruş süresi,plansız duruş analizi,operasyon süresi analiz  

bilgileri gösterilir.(Bkz.Ekran 2.1) 

Ekran 2.1 

 

 

 

2.2 Duruş Bildirim Paneli  

Makinalarda meydana gelen duruşların anlık düştüğü paneldir.Duruşlar buradan takip 

edebilir.Ayrıca duruşun üzerine tıklandığında Duruş tanımla sayfasına yönlendirilir.Böylece düşen 

bildirimler anlamlı hale getirilir.(Bkz Ekran 2.2) 

Ekran 2.2 
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2.3 Kısa Yollar Tuşu 

 

 Kısa yollar  butonu ile Profil sayfasına,Operatör,Duruş,Makine,Program,Vardiya 

tanımlama ekranlarına erişebilir.(Bkz.Ekran 2.3) 

 Ekran 2.3   

 

2.4 Şirket Profili  

Profil sayfasından şirket bilgileri eklenip,güncellenebilir;makina ve operatör listesi  

görülebilir.(Bkz.Ekran  2.4, Bkz.Ekran 2.4.1) 

Ekran 2.4 
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Ekran 2.4.1 

 

 

Ayarlar ekranında şirket bilgileri güncellenebilir.(Bkz.Ekran 2.4.2, Ekran 2.4.3, Ekran 2.4.4) 

 

Ekran 2.4.2 
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Ekran 2.4.3 

 

 

Ekran 2.4.4 
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3. YÖNETİM  PANELİ 

 
3.1 Operatör Tanımla 

       Bu ekranda operatöre ait kişisel bilgilerin (ad,soyad,e-posta,telefon ve resim) girildiği 

alandır.(Bkz.Ekran 3.1)Burada operatör listesi de bulunmaktadır.(Bkz.Ekran 3.1.1) 

 

Ekran 3.1 

 
 

Ekran 3.1.1 

 
3.2 Operatör Atama 

Bu ekranda operatörleri makinaya atama ve düzenleme işlemleri yapılır.Atanan operatör ve 

makinelerin listesi de bulunmaktadır. Liste üzerinden silme ve düzenleme işlemleri de  

yapılmaktadır.(Bkz.Ekran 3.2) 
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3.3 Duruş Tipi Tanımla 

Bu ekranda planlı ve plansız duruşlar tanımlanabilir;duruş saatelerini girip değişiklik 

yapılabilir.(Bkz.Ekran 3.3,Ekran 3.3.1) 

 

Ekran 3.3 

 
 

Ekran 3.3.1 

 
 

3.4 Duruş Tanımlama 

Bu ekranda operatöre göre makinelerde meydana gelen duruşlar görülebilir,duruşun tipini 

belirlenebilir ve vakit aralığı kontrol edilebilir.(Bkz.Ekran 3.4) 

 

Ekran 3.4 
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3.4.a. Ayar Girişleri 

Bu ekranda operatöre göre duruş süresi,ayar süresi,ayarsı listesi ve açıklamalar kontrol 

edilebilir.(Bkz.Ekran 3.4.a.) 

Ekran 3.4.a. 

 

 

3.4.b. Hurda Parça Girişleri 

Makinalardan hurdaya çıkan parçanın;makine ismi,parça saysı,vardiya ve zamanı kontrol 

edilebilir.(Bkz.Ekran 3.5.b.) 

 

Ekran 3.4.b 



20 

 

3.5  Şirket Duruş Tanımlama 

Bu ekranda şirketin öğlen yemeğive molalar gibi planlı duruşları,makine arıza,elektrik kesintisi 

gibi plansız duruşlar tanımlanır.(Bkz.Ekran 3.3) 

 

Ekran 3.5 

 
 

3.6 Makine Listesi  

Bu ekranda fabrikadaki makineleri tanımlayabilir;ona ait device no,ip numarası,makine 

ismi,markası gibi bilgiler girilebilir.(Bkz.Ekran 3.6,Ekran 3.6.1) 

 

Ekran 3.6 
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Ekran 3.6.1 

 
 

Ekran 3.6.2 

 
 

 

3.7 Program Tanımlama 

Bu ekrandan makinedeki programları tanımlayabilir,program numarasına izin verebilir ve 

değişiklik yapılabilir.(Bkz.Ekran 3.7,Ekran 3.7.1) 

Ekran 3.7 

 

 

Ekran 3.7.1 
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3.8 Kayıt Tanımla 

Duruş parametlerinin tanımlandığı alandır.(Bkz.Ekran 3.8,Ekran 3.8.1) 

 

Ekran 3.8 

 
 

Ekran 3.8.1 

 
 

3.9 Günlük Parça Sayısı 

Bir makinede üretilen günlük parça sayısının manuel olarak girildiği ekrandır.(Bkz.Ekran 3.9) 

 

Ekran 3.9 

 
 

3.10 Hurda Parça Sayısı 

Fabrikadaki makinelerden çıkan hurda parça sayısını belirtir.(Bkz.Ekran 3.10) 

 

Ekran 3.10 
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3.11 Manuel Parça Ekleme 

Üretilen parçaların manuel olarak eklendiği ekrandır.(Bkz.Ekran 3.11) 

 

Ekran 3.11 

 
 

3.12 Ayarcı Tanımlama 

Makinelere programları yükleyen kişilerin girildiği ekrandır. (Bkz.Ekran 3.12) 

 

 

 Ekran 3.12

 
 

3.13 Mazeret Tanımlama 

         Plansız duruşların tanımlanması bu ekranda olur. (Bkz.Ekran 3.13) 
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Ekran 3.13

 

 

3.14 Vardiya Tanımlama 

Fabrikadaki vardiya çeşitlerinin,başlangıç ve bitiş saatlerinin girildiği ve düzenlendiği  

bölümdür.(Bkz.Ekran 3.14) 

Ekran 3.14 

 

 

3.15 Bildirimler 

Bu ekrana bildirim paneline düşen duruşların listesi görülür,üzerinde değişiklikler 

yapılabilir.(Bkz.Ekran 3.15) 

 

Ekran 3.15 

 

 



25 

 

KAPASİTEMATİK STATE EKRANI 

Fabrikada bulunan makinaların canlı olarak durumlarını renklendirme ile ifade eden ekrandır. 

4 farklı renk yani 4 farklı durum vardır; 

1.Gri(Kapalı Süre) : 

Ekrandaki siyah renk ; makinenin çalışmadığı anlamına gelir. 

2.Sarı(Duruş) :  

Ekrandaki sarı renk ; makinenin duruş yaptığı anlamına gelir.(Bkz.Ekran2) 

Ekran 2 

 

 

3.Yeşil(Net Operasyon) : 

Ekrandaki yeşil renk ; makinenin çalıştığını gösterir.(Bkz.Ekran 3) 
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Ekran 3 

 

 

4.Kırmızı(Alarm Süre) : 

Ekrandaki kırmızı renk ; makinenin alarm verdiğini gösterir. 

 

Herbir makine kartında bulunan alanlar şöyledir; 

 Makine adı, 

 Kaçıncı parçanın işlendiği, 

 Hedef oranının % kaçını gerçekleştirdiğini, 

 Makineye ait hurda sayısı, 

 Makineyi çalıştıran operatörün adı ve soyadı, 

 Operasyon süresi, 

 Makinenin kapalı kaldığı süre, 

 Alarm süresi, 
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 Vardiya saati, 

 

OPERATÖRE ÖZEL 

Giriş sayfasında makine seçimi yapılarak seçilen makinaya ait durumlar görüntülenir.(Bkz.Ekran 1) 

 

Ekran 1 

 

 

Makinaya ait OEE değeri, hedef ve hurda  değeri gösterilir.Altında ise iş mili yüklenme değeri 

gösterilir.(Bkz.Ekran 2) 

 

Ekran 2 
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Parça İstatistik  

Parça istatistik sayısını gösteren grafikte; bir saat aralığında işlenen parça sayısı gösterilir.(Bkz.Ekran 3) 

Ekran 3 

 

Operasyon Zamanları 

Operasyonların  gerçekleştiği zamanı gösteren grafiktir.(Bkz.Ekran 4) 
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Ekran 4 

 

 

Makinaya ait değerler ekranında bulunması gereken alanlar şöyledir;(Bkz.Ekran 5) 

 Operasyon zamanı, 

 Yapılması gereken adet, 

 Sorunsuz üretim adet, 

 Kalan üretim adet, 

 Kullanılabilirlik, 

 Operasyon süresi, 

 Gerçek parça işleme süresi, 

 Son operasyon zamanı, 

 Plansız duruş süresi 

Ekran 5 

 

 

BİLDİRİMLER  

1.Kayıtlı Duruş Listesi 

Bu ekranda makinaya ait kayıtlı duruşlar listelenir.(Bkz.Ekran 6) 
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Ekran 6 

 

 

2.Ayar Girişleri 

Makinaya yapılan ayar durumunu gösterir.(Bkz.Ekran 7) 

Ekran 7 

 

 



31 

3.Hurda Parça Girişleri 

Makinada gerçekleşen hurda parça sayısının girildiği ekrandır.(Bkz.Ekran 8) 

Ekran 8 

 

4.Tekrar Parça İşleme 

Makinada tekrar işlenen parça sayısının girildiği ekrandır.(Bkz.Ekran 9) 

Ekran 9 
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