
 

 

 

Basın Bülteni 
 

 

BT güvenliği üzerine yoğunlaşıldı 

 

Secured Remote Service ile güncel 
 
Neumünster, 28 Mayıs 2020: Sistemlerin üretimini artırmak ve servis durma sürelerini mümkün 

olduğunca düşük tutmak için, Remote Service, küresel olarak birbirine bağlı bir tekstil endüst-

risinin uzun süredir vazgeçilmezidir. Oerlikon Manmade Fibers Segment, Oerlikon Neumag ve 

Oerlikon Nonwoven markaları için, kiralanabilir sabit bir donanım ve yazılım kapsamı sunmak-

tadır. 

 

Sistemlere uzaktan erişime sahip Remote bağlantısı, telefon veya e-posta üzerinden imkansız olan 

servis imkanları yaratmaktadır. Plan dışı durma süreleri ve bununla bağlantılı olan ve kısa sürede 5 

haneli alanlara ulaşabilecek üretim kayıpları, Remote Service tarafından belirgin bir şekilde azaltılır. 

BT güvenliği standartları ve BT bileşenlerine olan talepler burada giderek daha da belirleyici oluyor. Bu 

yüzden, gerekli donanım ve yazılımı daima güncel tutmak daha da önem kazanıyor.  

 

Oerlikon Manmade Fibers, bir Secured Remote Service sözleşmesi akdinde, müşterilerine donanım 

ve yazılımı sunuyor, yaklaşan güvenlik gereksinimlerinde donanım değişimini üstleniyor ve düzenli 

yazılım güncellemeleri tedarik ediyor. Bu servis konseptinin bir avantajı olarak, "Bir Secured Remote 

Service sözleşmesi kapsamında, müşteriler donanımı bizden kiralıyor. Böylece ilave tedarik maliyetleri 

ortadan kalkıyor ve müşterilerimiz, teknolojilerinin daima en güncel güvenlik gereksinimlerine uygun 

hale getirmekle uğraşmıyor. Bunu biz üstleniyoruz." şeklinde açıklama yapıyor, Modifikasyonlar Teknik 

Satış Müdürü, Jan Pauer. 

 

Secured Remote Service sözleşmeleri, tüm Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven sistemleri için 

mevcuttur ve müşteriye özel ilave hizmetler ile sunulabilir. 

 

Boşluklar dahil 1848 Karakter 

 



 

 

 

 
 

Başlık: Sistemlere uzaktan erişime sahip Remote bağlantısı, yeni servis olanakları yaratıyor. Plan dışı 

durma süreleri ve bununla bağlantılı olan üretim kayıpları belirgin bir şekilde azaltılıyor. 
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Oerlikon hakkında 

Oerlikon (SIX: OERL) hammadde, sistem ve yüzey teknolojileri geliştirir ve müşteriler için uzun kulla-

nım ömrüne sahip yüksek performanslı ürün ve sistemler sunmak amacıyla özelleştirilmiş servisler 

sağlar. Teknolojik kilit yetkinlikleri ve güçlü finansal temeli sayesinde şirket, uyguladığı üç stratejik 

faktörle orta vadeli büyüme planını devam ettirmektedir. Bu faktörler, cazip büyüme piyasaları, yapısal 

büyümenin sağlanması ve hedefe odaklı birleşme ve satın alım faaliyetleri ile genişlemedir. Oerlikon 

iki segmentte faaliyet gösteren (Surface Solutions ve Manmade Fibers) ve dünya genelinde 37 ülkede 

182 tesiste yaklaşık 11.100 çalışana sahip dünya çapında lider bir teknoloji ve mühendislik şirketler 

grubudur. 2019 yılında Oerlikon 2,6 milyar CHF değerinde bir ciro elde etmiş ve araştırma & geliştirme 

alanına 120 Milyon CHF’dan fazla değerde yatırım yapmıştır. 

 

Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com 
 
 

Oerlikon Manmade Fibers Segmenti hakkında 

Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven markalarıyla birlikte Oerlikon’un Manmade Fibers segmenti, 

yapay fiber üretimi sistemleri, tekstüre makineleri, BCF sistemleri, kesik elyaf sistemlerinin yanı sıra 

dokusuz kumaş üretimi çözümlerinde dünya çapında önde gelen tedarikçilerden biridir ve tüm tekstil 

tedarik zinciri için mühendislik çözümleri sunar.  

Gelecek odaklı bir şirket olan Oerlikon Group’un bu segmentindeki tüm araştırma ve geliştirme çalış-

maları enerji tasarruflu ve sürdürülebilir teknolojiler kapsamında yönetilir (e-save). Polikondenzasyon 

ve ekstrüzyon sistemlerinin ve kilit bileşenlerinin tedariki sayesinde şirket, monomerlerden tekstüre 

ipliğe kadar üretim prosesindeki tüm gereksinimlere cevap vermektedir. Otomatizasyon ve endüstri 4.0 

çözümleriyle birlikte ürün portföyü tamamlanır.  

http://www.oerlikon.com/


 

 

 

Oerlikon Barmag’ın ürün portföyünün ana piyasası başta Çin, Hindistan ve Türkiye olmak üzere Asya 

olup Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven’ın ana piyasaları ABD, Asya, Türkiye ve Avrupa’dır. 

Dünya çapında segmentin 120 ülkedeki üretim, satış ve servis departmanlarında yaklaşık 3000 çalı-

şanı bulunur. Remscheid, Neumünster (Almanya) ve Suzhou’da (Çin) bulunan araştırma merkezlerin-

deki uzman mühendisler, teknologlar ve teknisyenler yenilikçi ve teknolojik açıdan lider ürünler geliş-

tirmektedir. 

 

Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com/manmade-fibers 

 

 

http://www.oerlikon.com/manmade-fibers

