
“BİMSER İLE ÇALIŞMAK PİYASA ŞARTLARINDA AVANTAJ 
OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR, RAKİPLERİNE GÖRE BİRÇOK 
KONUDA KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR.” 

ile geleceğin teknolojisine sahip 
olarak sektörde fark yaratmak istiyoruz.

Yetkin personeli ile sorunları 
hızlıca çözüme ulaştırmaktadır. 
Cevapsız kalan hiçbir konumuz 

olmadı şimdiye kadar. 

DESTEK EKİBİ
OLDUKÇA GÜÇLÜ

Kurumsal Bilgiler Problem

Son teknoloji üretim hatları ve tezgâhları ile mevcutta-
ki eski teknoloji olan, yenileme sürecine tabi tutularak 
güncel standartlara yaklaştırılmış üretim hatları ve 
tezgâhlardan ve bu tezgâhlarda çalışan operatör ve 
ilgili diğer personelden, en üst düzeyde yerli, milli ve 
firma bünyesindeki imkânlar kullanılarak, alınabilecek 
tüm verinin, muhtelif hatlardan alınarak, anlık raporla-
ma ve görüntüleme yapılabilmesi adına veri toplama 
süreçleri gerçekleştirilmesidir. Bugüne dek pilot 
bölgelerde yapılan çalışmalarda üretim öncesi, üretim 
ve üretim sonrası sürecin tümü birleştirilerek, son 
kullanıcı olan müşterinin, dilediği anda ilgili ürüne 
ilişkin ayrıntılı kayıtlara ulaşabilmesi sağlanmış, müşteri 
memnuniyeti ve güveni tahsis edilmiştir. Projelerimiz 
ile geleceğe yönelik Machine Learning ve Big Data 
Analytics süreçlerinin ilerletilerek, yapay sinir ağlarının 
kurulması, Endüstri 4.0 uyum sürecimizde, ilgili kurum-
ların hammaddesini teşkil eden veri ambarının oluştu-
rularak bilime katkıda bulunulması, yeni yatırımlar, 
bilimsel çalışmalar ve istihdamın desteklenmesi de 
amaçlanmaktadır.

Çözüm Bimser

Bimser esnek yapısıyla karmaşık iş süreçlerimizi sadeleştirerek, güçlü tasarım özellikleri sayesinde iş süreci kurgulama-
mızı kolaylaştırarak iş sürecine ait karar alma adımlarını hızlandırdı bu sayede karar almada hangi kriterlerin önem 
kazandığı gibi önemli stratejik bilgileri göstererek zaman ve dolayısıyla güç kattı. Güçlü ve esnek entegrasyon özellikle-
ri ile bağlı sistemlerden ve ERP sistemlerinden kolayca veri alışverişi yapabilmemizi sağladı. Dijitalleşme artık kuruluşlar 
için bir seçenek değil, dijital dünyada hayatta kalmak için bir ön şarttır. Dijital dönüşüm işletmelere daha verimli olma, 
kaliteyi geliştirme, daha hızlı ölçeklendirme, rekabet avantajı sağlama ve yeni müşteriler kazanma fırsatları sunuyor. 
Dijitalleşme trendini yakalamak adına Bimser Synergy ile geleceğin teknolojisine sahip olarak sektörde fark yaratmak 
istiyoruz.
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Hema, 1973 yılında, dışa bağımlı Türk endüstrisinin 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Dişli Pompa üretmek 
için Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy Endüstriyel Bölgesi'n-
de  Hema Hidrolik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. adı ile 
kurulmuştur. Geçen yıllar içinde Hema, hem ürün hem 
de hizmet verdiği sektör sayısını arttırmıştır. Bugün 
Türkiye'nin önde gelen mühendislik şirketlerinden biri 
olarak Otomotiv, Traktör ve İş Makineleri için üretim 
yapan global bir şirket haline gelmiştir. 1996 yılında 
Hattat Holding kurularak, grup şirket olarak farklı 
sektörlerde de faaliyet gösterme kararı almıştır. 
Holding bünyesinde 21 şirket ile enerji, havacılık ve 
savunma sanayii, dış ticaret, inşaat ve imalat sanayi 
başta olmak üzere sektörde kalitesi ile lider konumda-
dır. 1998 yılında gelişen ürün yelpazesini de içerisinde 
barındırmak için firma  ismi HEMA Endüstri A.Ş. olarak 
değiştirilmiştir. Dünya'nın önde gelen firmaları ile 
rekabet eden Hema Endüstri sürekli yeni teknolojiye 
yatırım yaparak üretim kalitesini ve verimliliğini arttır-
maktadır. Kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdiği 
önem HEMA Endüstri'nin hizmet verdiği sektörlerde 
önemli OEM tedarikçisi haline gelmesini sağlamıştır.


