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Durma Cloud, makinelerin erişilebilir ve incelenebilir olmasını sağlar. Makine verilerini depolar, analiz eder ve takipte kalmanıza 
imkan tanır.

Yeni  Olay  Geçmişi  sekmesi  sayesinde  makinenin 
günlük kümülatif olarak;
Ne kadar süre ile durduğunu ve ne kadar süre ile kesime 
hazır boşta beklediğini görebilirsiniz, kesim süresi verileri-
ne ulaşabilirsiniz.

Haftalık olay geçmişi :
Anlık,
Günlük,
Haftalık,
Aylık ve yıllık olarak olay geçmişinde belirtilen tüm verilere 
detaylı erişim imkanı sunar.

Olay Geçmişi / Haftalık Olay Geçmişi / Olay Geçmişi Raporu

DURMA CLOUD



Bu sekme sayesinde güç kaynağı modüllerinin aktif çalışma durumu hakkında bilgi alınabilmektedir.   Modül sayısının düşmesi 
halinde ise oluşan uyarı / alarm sayesinde; zaman, para ve iş kaybı minimize edilebilir.

Olay Geçmişi Raporu sayesinde aylık ve yıllık bazda makinenin;

Kapalı Kalma Süresi
Kesim Süresi,

Rezonatör / Emisyon / Alarm

Rezonatör 

Alarm Emisyon Bilgisi

Verilere uzaktan erişim ile zaman kaybı minimize edilir,
Verileri Excel’e aktarılabilme sayesinde maliyet, tüketim ve verimlilik hesapları yapılabilir,
Makinanın anlık veya periyodik olarak performansının izlenmesi sağlanır,
Sistem tarafından oluşturulan uyarılar sayesinde para, iş ve zaman kaybının önüne geçilir.

Avantajlar

Alarmda Kalış Süresi,
Drive Off Süresi hakkında bilgi alabilir ve raporu excel formatına aktarabilirsiniz.



    Abkant Bulut uygulaması sayesinde müşteri canlı olarak web üzerinde makinede işlem göre program ismini, motor sıcaklık 
bilgilerini, program büküm adımlarını, program büküm açısını ve makinenin çalışma aşamalarını görebilir.

   Büküm raporları sekmesinde bükülen programların ismini, işlem görülen tarihleri, bükülen malzemenin tipini ve ne kadar 
sürede bükümün gerçekleştiğini görebilir.

   Alarm raporları sekmesinde yapılan bükümler sırasında çıkan alarmlar ve onların adetleri görülmektedir.

Abkant Presler



    Panel Bender Bulut uygulaması sayesinde kullanıcı makine üzerinde işlem gören programın anlık hız, malzeme tipi / kontör 
ve güç  bilgilerini panel üzerinden takip edebilir. Diğer ekranlar lazer makinelerinin bulutları ile aynıdır.

    Makine üzerinde kesilen programın anlık hız, parça / kontör ve güç bilgilerini panel üzerinden kullanıcı takip edebilir. 
Diğer ekranlar lazer makinelerinin bulutları ile aynıdır.

Panel Bender

Plazma Kesim Makinaları



Punch Presler

   Punch Bulut uygulaması üzerinden kullanıcı işlem gören programın ismini, kesilen programdaki vuruş sayısı, makinenin 
başlangıçtan itibaren vuruş sayısı ve tamamlanan son 10 programı sırası ile görebilir.

Kesim raporları sekmesinde kurulumdan itibaren kesilen program isimlerini ve sürelerini görebilir.



   Alarmlar sekmesinde kurulumdan itibaren gelen alarmları incelenebilir.


