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Enerji Sektöründe Akıllı Bakım Yönetimi 
 

Günümüz rekabet koşullarında enerji 

sektöründe milyonlarca liralık varlık 

yatırımını yönetmek ve uygun bir bakım 

yönetim stratejisi izleyerek üretimin ve 

dağıtımın devamlılığını sağlamak çok 

büyük önem arz ediyor. Bu hususta 

işletmelerin entegre bir varlık & bakım 

yönetim sistemi (BYS) uygulaması 

işletmelere büyük bir rekabet üstünlüğü 

sağlamaktadır. 

Özellikle enerji iletim ve dağıtımda varlık 

ve ekipman lokasyonları çok geniş olduğu 

için operasyonu yönetmek oldukça 

güçleşebilmektedir. Operasyondaki küçük 

bir problem sonucu dağıtımın bir 

dakikalığına bile aksaması işletmeyi 

milyonlarca lira zarara uğratabilmektedir. 

Servis Tabanlı Mimari’ye (SOA) sahip 

IBM Maximo Kurumsal Varlık & Bakım 

Yönetimi, tek bir platform üzerinden bütün 

varlık tiplerine kapsamlı bir bakış sunar. 

Bu bütüncül perspektif ile şirketinizde 

kullanılmayan potansiyeli görebilir, varlık 

performanslarını en üst seviyeye 

çıkartabilir, arıza bakım, planlı bakım, 

proje işleri, çağrı yönetimi, envanter takibi 

gibi iş süreçlerinizi en yüksek kalite ile en 

kısa zamanda ve en az maliyetle otomatize 

edip karlılığı en üst düzeye taşıyabilirsiniz. 

  

 

 

 

Gartner raporlarında IBM Maximo 

operasyon sürekliliğini ve en düşük 

maliyetle en yüksek getiriyi sağlaması ile 

yıllardır açık ara pazar lideri konumunda 

olup, 1998 yılından beri “Magic Quadrant” 

analizinin “Leaders” çeyreğinde yer alan 

tek çözümdür.  

 

 

IBM Maximo Kurumsal Varlık & 

Bakım Yönetim Sistemi'ni kullanarak 

aşağıdaki alanlarda takip ve yönetim 

sağlanır; 

 Satınalma ve teklif değerlendirme 

süreçlerinin takibi, 

 Depo ve stok takibi, 

 Malzeme talep yönetimi, 

 Sistemde var oluşundan hurdaya 

ayrılana kadar Envanter (Varlık) 

yaşam döngüsü, 

 Arıza takip ve yönetimi, 

 Bakım takip ve yönetimi, 

 Mobil iş gücü yönetimi, 

 Ekip ve personel yönetimi, 

 Gantt diagramları üzerinden iş 

adımlarının takibi,  

 Haritalar üzerinden Bakım ve 

Envater takibi. 

 

 

 

 

Çözüm Bileşenleri: 

-EuTek Bilişim Danışmanlık Hizmetleri 

-Poyraz Mobile Suite® 

-IBM Maximo® Asset Management 

-IBM Websphere® Application Server 
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Akıllı Bakım Yönetimi Bakış Açısı ve 

BYS Merkezli Entegre Sistemler 

Finansal Yönetim Sistemi (FYS) 

Satın alma (malzeme ve hizmet), stok 

yönetimi ve depo operasyonları 

Maximo’da yapılır, bu operasyonların 

finansal iz düşümleri finansal muhasebe 

sistemine gönderilir ve muhasebe yönetimi 

Finansal Muhasabe sisteminde yapılır. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 

Envanterin satın almaya istinaden var 

olması, depoda var olan envanterin sahada 

belirli bir konuma taşınması işlemleri 

Maximo ile sağlanır ve sahada bulunan 

envanterin harita üzerinden görüntülenmesi 

ve yönetilmesi işlemleri Coğrafi Bilgi 

sistemi üzerinden sağlanır. 

Bakım bölgeleri Coğrafi Bilgi Sistemi 

üzerinde oluşturulur ve Maximo’ya 

beslenir, bakım yönetimi Maximo üzerinde 

yapılır. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sisteminin 

sunduğu haritalar Maximo içinden son 

kullanıcıya sunulabilir.  

Saha Kontrol ve Yönetim Sistemi 

(SCADA) 

SCADA/DCS vb. veri ve alarm toplama 

sistemlerinin sahadan topladıkları alarmlar 

Maximo’ya arıza ve/veya kestirimci bakım 

iş emirleri olarak gönderilir ve Maximo 

üzerinde bu iş emirlerinin yönetimi yapılır. 

Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) 

Sayaç sökme, sayaç takma, sayaç kapama 

gibi işlemler için gerekli başvuru ve süreç 

takibi ABYS üzerinde yapılır. Sürecin 

çeşitli aşamalarında sahada operasyon 

yapılması gerektiğinde yapılacak 

operasyon için Maximo’ya bilgi gönderilir 

ve Maximo’da saha ekiplerine otomatik iş 

emri oluşturulur. Oluşan iş emrinin takibi 

Maximo üzerinden yapılır ve iş 

tamamlandığında ABYS’ye tamamlandı 

bilgisi gönderilir. 

Mobil İş Gücü Yönetim Sistemi 

Sahada bulunan arıza ve bakım ekiplerine 

arıza ve bakım işlerinin yönlendirilmesi 

işlemi Maximo üzerinden yapılır, ilgili iş 

emirlerinin tabletler kullanılarak sahada 

yönetimi işlemi Poyraz Saha Uygulaması 

ile yapılır. 

Poyraz kullanılarak yapılan saha 

operasyonları (Arıza ve Bakım Yönetimi) 

Maximo’da görüntülenebilir. 

Çağrı Merkezi Sistemi 

Çağrı Merkezi personeli tarafından 

kullanılan çağrı merkezi yazılımına girişi 

yapılan ve saha ekiplerine yönlendirilmesi 

gereken tüm çağrılar Maximo’ya aktarılır. 

Bu çağrıların yönetimi, saha ekiplerine 

arıza kaydının iş emri olarak iletilmesi ve 

saha ekiplerinin arızaya/iş emirlerine 

yönlendirilmesi ve kapasite planlaması 

işlemleri Maximo üzerinden yapılır.   

 

 

 


