
Personel Verimlilik Analizi (PVA) Projesi



Personel Verimlilik Analizi (PVA), kısaca üretim bandının verimliliğini arttırmayı hedefler. 

Projenin bir işletmeye sağlayacağı katma değerlerden bazıları şöyledir.

• Üretim hattının anlık olarak izlenilebilir olmasını, üretimin kapsadığı süreçlere hakim olma avantajı sağlar.
• Üretim esnasında yaşanan duruşların süre ve sebepleriyle kayıt altına alınarak üretimi sekteye uğratan etmenlerin 

analiz edilebilir olmasını sağlar.
• Sanal barkod mantığı ile kağıt ve barkod okutma cihazı gereksinimlerinin ortadan kalkmasını sağlar.
• Tamirlerin süreleriyle kayıt altına alınmasını ve tamir yüzdelerinin saptanmasını sağlar.
• Devam eden bir üretim sürecinde sistem üzerinden operasyon adımlarında değişiklik yapılabilmesine imkan vererek 

stabil ve esnek bir üretim süreç yönetim hizmeti sağlar.
• Makine arızası, elektrik kesintisi gibi durumlar sebebiyle yaşanan duruşlarda sistem üzerinden bildirim göndererek ilgili 

personelin anında haberdar olmasını ve gereksiz vakit kayıplarının önüne geçilmesini sağlar.
• Personellerin anlık ve geriye dönük olarak detaylı verimlilik raporlarının alınabilmesini sağlar.
• Kalite kontrol süreçlerinin kayıt altına alınmasını ve detaylı analizini sağlar.
• Makinelerin arıza ve bakım kayıtlarının yönetilmesini ve raporlanabilmesini sağlar.
• Kimin sisteme hangi yetkilerle erişebileceğinin rol yönetimi ile belirlenebilmesini ve yetkisiz erişimlerin engellenmesini 

sağlar.
• Bulut tabanlı bir sistem olması sayesinde yöneticilerin her zaman ve her yerden üretim süreçlerini kontrol edebilmesini 

sağlar.



PVA, iki kısımdan oluşur.

1) Web Yönetim Paneli: Bu panel tablet uygulamasını besleyen bir web uygulamasıdır. Genel tanımlar, yetkilendirmeler bu 
panel üzerinde yapılır. Ayrıca üretim emirleri yine bu uygulama üzerinden oluşturulur, başlatılır ve yönetilir. 

2) PVA Tablet Uygulaması: Süreçlerin kayıt altına alındığı mobil uygulamadır. Her bir makineci, tablet üzerinden bitirmiş 
olduğu operasyon adımına ait sanal barkodları tüketir ve sistem süreleri hesap ederek kayıt altına alır. Buna duruşlar ve 
tamirler de dahildir. Kalite kontrol elemanları ise önlerine gelen tamamlanmış ürünlerin sonuçlarını uygulamaya işleyerek 
kalite kontrol sürecini sistem üzerinden yönetirler. Makinecinin, bandın, üretimin durumu yine bu uygulama üzerinden 
yetkili kişilerce görüntülenebilir.



EKRAN GÖRÜNTÜLERİ



Web Panel Görüntüleri



















































































Mobil Cihaz Görüntüleri
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BANT ŞEFİ,ÜRETİM MÜDÜRÜ YA DA DİĞER YETKİ DAHİLİNDEKİ 
KİŞİLER TABLETLERDE AKTİF OLAN PERSONEL LİSTESİNİ 
GÖRÜRLER. PERSONEL SEÇİLDİĞİ ZAMAN, PERSONELİN 
ÇALIŞTIĞI ÜRETİM EMİRLERİ TÜM AYRINTISIYLA LİSTELENİR.



Makineci/üretime katılan personel, tablete kendi kullanıcı adıyla giriş yapar.
Ekranına, web panelinde tanımlanmış olan üretim emirleri gelir. Bu üretim
emirlerinden her birine tıkladığında o üretim emrine ait operasyonları görür.
Operasyonların detayında ise işletme tarafından belirlenmiş adette sanal
barkodlar mevcuttur. Süreyi başlattığı anda personel fiili çalışmaya başlar.
Bitirdiği operasyon barkoduna tıkladığı anda o operasyon barkodu ölür. Bu
sayede başka bir personel o barkodun bitmiş olduğunu da kendi ekranında
görecektir ve o barkodu seçemeyecektir. Süre başladığı andan barkod
öldürülene kadar geçen süre, fiili çalışma süresi olarak arka planda tutulur.
Yapılan iş miktarı ve operasyona ait standart süre kayıt altında olduğundan
personelin verimliliği hesaplanır ve raporlanabilir.
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PERSONEL BİR SEBEPTEN DOLAYI DURMAK 
İSTEDİ,BU BUTONA TIKLAMAK ZORUNDA.(DURUŞ 
SEBEBİNİ TIKLADIĞINDA SEÇECEK)

ÇAĞRI TALEBİNDE BULUNMAK 
İSTİYORSA YETKİLİ KİŞİYE ANINDA 
BİLDİRİM GİDECEK.
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DURUŞ SEBEBİ SEÇİLDİĞİ ANDA 
SÜRE BAŞLAR.



TEŞEKKÜRLER

www.sinerjim.com


