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Yönetici Özeti
Dijital Dönüşüm artık tüm işletme ve tesislerin gerekliliği ve birinci önceliğidir. Sürekli artan işlemci gücü,
yüksek hacimli, yüksek hızlı sensör verileri ve kesintisiz iletişim Dijital Dönüşümün merkezinde yer alır.
İşletmenizin bu dönüşümden en etkili şekilde yararlanabilmesi için Cerrus olarak biz, atacağınız her
adımda size öngörü sunan bir yardımcı ve değer zinciri sağlayan 7/24 sizinle birlikte geliştirmeler yapan
partneriniz oluyoruz.
Veri Toplama, Depolama, Geliştirme, Yapay Zeka ve Siber Güvenlik dahil olmak üzere modern
IIoT (Endüstriyel IoT) teknolojilerinin işletmenize en uygun kombinasyonu ve modelini oluşturarak; ticari
karlılığı artırmak amacıyla mevcut ekipman, makine parkı, reçete ve üretim hatları üzerinden veri toplaması
ve depolaması yapılarak, üretim süreçlerini kesintiye uğratmadan ideal sonuçlara yönelik analizleri
oluşturuyoruz.
İş ihtiyaçlarınız, üretim dizayn ve ortamınız size özel olduğundan sunulan IIoT çözümleri, iyileştirme
olanakları da size özel olacaktır.
Tüm üretim tesislerinde ana masraf kaynakları olan hammadde, tedarik, proses, zaman, personel, lojistik
gibi kaçınılmaz başlıklar için ayrı ayrı ya da birlikte geliştirilmiş tesis modelleri yaratmak için mevcuttaki
akışı takip ederek dinliyor, verileri tüm ilgili uç noktalardan markadan bağımsız olarak topluyor ve size özel
algoritmaları oluşturarak operasyonlarınızın rasyonel verilerle optimum maliyetle ilerlemenize ön ayak
oluyoruz.
Tüm bunları 30 yıllık saha ve yönetim tecrübemiz ile lokal olarak ülkemizde Global Bilgi, Yerel Uzmanlık ve
Yerel Destek ile yapıyoruz.
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Total Visibility – Tam görünürlük
Operasyonel Görünürlük, Anomali Tespiti ve Bütünleşik IT/OT Veri Modeli ile operasyonel verilerin
toplanmasını, saklanmasını ve anlamlandırılmasını sağlıyoruz.
Data in Context - Anlamlaştırılmış Veri
OT/IT Veri entegrasyonu efor, risk ve maliyetlerini en aza indiriyor; Digital Twin, Kestirimci Bakım
çalışmaları, Proses Tahminleri, Hesaplamalar/Raporlamalar, Arayüzlerin oluşturulması ile operasyonel
mükemmelliğe ulaşmanızı sağlıyoruz.
Territory of Defense – Sathı Müdafaa
ISA/IEC 62443 standardına uyumlu altyapılar ile endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerindeki
mevcut ve gelecekteki güvenlik açıklarının giderilmesini ve riskleri azaltılmasını sağlıyor;
Malware/Ransomware engelleme, Ağ Erişim Kontrolü, Güvenli Veri aktarımı altyapılarını kuruyoruz.
Your Network in Your Control - Size Özel Ağlar, Size Özel Çözümler
Private LTE, LoRaWAN, Uydu, Kablolu veya Kablosuz haberleşme çözümlerimiz ile tesisinizin
bağlantısını geleceğe taşıyoruz. Ağınızın kontrolünü tamamiyle size özel hale getiriyoruz.
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