
Otomasyon yazılımı 
için esnek çözümler
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Dinamik evrim Progea’nın kuruluş 
felsefesidir, endüstriyel otomasyon 
yazılımında İtalya’yı temsil eden bir şirkettir. 
Modena da bulunan merkez ofisinde, 1991 
yılından itibaren endüstriyel yazılım üreten, 
uluslararası pazarda sürekli artan bir karla, 
sürekli genişleyen bir şirkettir. 
Bugün, Progea ana şubesi Modena da 
olan, Legnano(Milan) da bir kardeş firma 
ve Almanya ve İsviçre de bulunan başka iki 
ofisiyle 40 un üzerinden personelden oluşan 
bir gruptur. Ayrıca dünyanın her köşesinde 
onları temsil eden satış temsilcileri ve 
distribütörleri olan dünya çapında bir ağa 
sahiptir. Progea’nın Araştırma ve Geliştirme 
temel felsefesinden vazgeçmeksizin, özellikle 
son 3 yılda pazarlama kaynaklarına büyük 
bir yatırım yaparak büyümesini kontrol 
etmesi mümkün olmuştur. Hızla büyüyen bir 
otomasyon yazılım sektörünün kahramanları 
olarak Progea yalnız ürün kalitesi ile değil 

aynı zamanda, sağlanmadığında veya eksik 
sağlandığında müşterilere dolaylı ekstra 
maliyetlere neden olabilecek, herhangi bir 
yazılım tedarikçisinin sağlaması gerekli,  
ürünleri ile ilgili teknik destek ve servis 
kalitesi ile de pazardaki payını kazanmıştır, 
Şirket ekibinin çalışma heyecanı, müşterilere 
en üst düzeyde faydalı sonuçlar olarak yansır. 
Şirket, uluslararası pazarda en yenilikçi 
SCADA/HMI yazılım ürünlerini mümkün 
olan en iyi tasarım mühendisliği, destek 
ve teşviği için etkin bir şekilde organize 
edilmiştir. Şirket sezgisi, denizaşırı dağıtım 
ağları ve uluslararası ortaklıklarındaki, « 
bunların arasında: Phoenix Contact, ASEM, 
Panasonic, VIPA, Suetron, gibi sadece adı 
geçenfirmalardan birkaçı”  profesyonelliği 
sayesinde hem İtalya hem de uluslararası 
pazarlarda önemli bir yer kazanmıştır. Pogea 
yazılım teknolojisi, ileri teknolojiyi elde etmiş 
ve ispatlamış olması ile dünya çapında son 
teknoloji ürünü Scada/HMI platformu olarak 
kabul edilmiştir.   

Ekip
İyi motive edilmiş ve genç yönetimi ile 
karakterize olan, çok dinamik bir şirkettir, 
Progea’nın yeteneği yenilikçiliğidir. 
Progea’yı bu kadar özel yapan şey, yoğun 
bir coşku ile Movicon™ projelerine katılan 
ekip çalışmasıdır. Bu ekip ruhu, bir ürün 
entegrasyon seviyesinde optimum bilgi 
paylaşımını teşvik etmektedir. Böyle bir 
kararlılık ve coşku daha iyi geliştirilmiş 
ürünlere yönelik çalışma ekibinin çabaları 

müşterilerin yararına elde edilen en kaliteli 
sonuçları ortaya çıkarır. Şirketin misyonu 
uluslararası pazarda en güçlü Scada 
yazılımlarından birini, mümkün olan en 
iyi şekilde teşvik etmek, desteklemek ve 
mühendisliğini yapmaktır.

Akreditasyonlar
Progea, ek olarak Microsoft’un Certified 
Professional programının bir parçası olmanın 
yanı sıra, OPC Foundation kuruluşunun 
temel özelliklerini gerçekleştirmek için OPC 
Foundation konsorsiyumu ile işbirliği içinde 
çalışan aktif bir üyedir. Progea’nın araştırma 
konusundaki büyük taahhüdü MIUR 
araştırma laboratuarları tarafından akredite 
edilmiştir. (MIUR: Eğitim ve Üniversite 
Araştırma Bakanlığı). Hükümet planları 
tarafından teknoloji evrimini desteklemek 
için arkasında durulan araştırma ve yenilik 
aynı zamanda müşterilerininde yararına dır.  

Sistem Kalitesi
Progea, 2001 System Quality den beri 
TÜV tarafından sertifikalı,UNI-EN ISO 
9001:2008 içinde öngörülen şirket kalite 
gereksinimlerine uymaktadır.    

Progea, uluslararası 
bir şirket  olup 
Endüstriyel 
İzleme ve Kontrol 
yazılımında dünya 
liderlerinden biridir
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Esnek olmak, modern otomasyonun 
önemli bir önceliğidir. Bunun anlamı 
çalışma ve know-how dan ödün vermeden 
müşteri taleplerine hızlı bir şekilde adapte 
olabilmektir. Progea’nın yazılım ürün paketi, 
her şirketin otomasyon uygulamalarını 
ihtiyaç olan Kontrol seviyesinden(PLC,HMI) 
SCADA/MES kurumsal seviyesine kadar 
aynı yazılım ve tatmin edici yeterliliği ile 
müşteri yatırımlarını yüksek oranda garanti 
altına alır. Progea yazılım çözümleri esnek 
kullanım merkezli yaklaşımı ve basitliği ile 
gelişmiş bir mimari ve yenilik sunar, bütün 
modern otomasyon uygulama tipolojisine 
uyarlamak için dizayn edilebilir. Bu özellikler 
sayesinde, şirketinizin olan tek görüntüleme 
ve kontrol yazılım teknolojisinin bir sonucu 
olarak, maliyetler otomatik olarak azalır. Bu 
yazılım bilinçli olarak, tüm şirket ihtiyaçlarını 
vurgulayan, öğrenme, güncelleme ve 
personel giderlerini büyük ölçüde koruma 
üzerine uyum sağlamak için dizayn edilmiştir. 
Movicon™11 endüstriyel denetim kavramları 
devriminin SCADA çözümüdür. Movicon™11   
güçlü görselleştirme ve kontrol projeleri 
oluşturmak için hızlı araçlarına ek olarak, 
hem iş yönetimi bilgi sistemleri(MES,
ERP, SAP) ve hem de web üzerinden yerel 
yada uzak müşterilere dağıtılmış, sahaya 

bağlanmanıza ve tüm dünya ile entegre 
olmanızı sağlayacak uygulamalara izin veren 
çok yenilikçi teknolojiler sunar. Sisteminiz, 
çoklu platformlar ve Java güvenliğini 
kullanarak “Web-Enabled” mimarisi 
sayesinde üst düzey güvenlikle dünyanın 
herhangi bir yerinden, herhangi bir platform 
kullanılarak erişilebilir. Movicon™ CE ve 
PowerHMI, HMI ve Embedded sistemler için 
güçlü görselleştirme çözümleri sunmak için 
tasarlanmıştır. MovTraver Web mimarisinde 
güçlü analitik araçlar(OEE,KPI) ile geçmiş 
ve üretim performans analiz platformudur. 
Logicon entegre mimarisi ile SoftLogic 
IEC611131 çözümüdür. İster basit ister 
çok karmaşık olsun çok çeşitli endüstriyel 
uygulama tiplerini ödün vermeksizin 
oluşturmak için birbiri ile entegre bir yazılım 
ürünüdür.

Tüm otomasyon sektörlerine dağılmış 70,000 
‘in üzerinde kurulum ve proses kontrolü Progea 
çözümünün güvenilirlik ve esnekliğinin kanıtıdır.

Progea yazılım çözümleri, 
yenilikçi, açık ve esnek 

mimarisi ile herhangi bir 
otomasyon sektöründe 

uygulanabilir
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Uygulanan 
Sektörler

Automotive • Manufacturing • Chemical • Food & 
Beverage • Pharmaceutical • Utilities •  Energy • 
Oil & Gas • Water & Wastewater • Building Automation

Üretim Verimliliği
Her otomasyon sistemi kullanıcı arayüzlerini 
yönetmek için esnek bir çözüme ihtiyaç 
duyar. Basit HMI çözümlerinden çok 
gelişmiş SCADA teknolojilerine kadar, 
Movicon her ihtiyaca yönelik benzersiz bir 
platform sunar: Makine üreticileri, Robot 
üretim hatları, Paketleme, Paletleme, 
Montaj hatları, Test ve Bakım, Fırınları, Isıl 
işlemler ve Lojistik.

Üretim Verimliliği
Progea tarafından sunulan çözümler, 
her verimlilik düzeyinden üretim verileri 
toplamak  ve onu tercih edilen ilişkisel 
veritabanındaki tabloda birleştirmek 
ve kaydetmek için denetim ve kontrol 
çözümleri ile iyi entegre olan özel 
ürünleri kullanmanıza olanak tanır. Plant 
Intelligence çözümleri Web mimarileri 
üzerinde temel verimlilik endekslerini(KPI, 
OEE, Duruş Süreleri) sağlayan front-ends 
kapasiteyi kullanarak üzerinde analize 
olanak tanır.  

Proses Kontrol
Movicon Gıda, İçecek, Kimya ve İlaç gibi 
tüm endüstriyel sektörlerde, denetlemek 
ve kontrol etmek için kullanılır. Herhangi 
bir ölçekteki tesis sistemleri ölçeklenebilir, 
güvenilir ve güvenli mimarisi ile kontrol 
edilebilir. Movicon gelişmiş güvenlik 
yönetimi sunar ve FDA CFR21 Bölüm 11 
normlarını desteklemek için özel olarak 
dizayn edilmiştir.

Enerji & Çevre
Movicon kendine özgü fonksiyonları, dikey 
modülleri ve özel iletişim sürücüleri (örn. 
IEC870) sayesinde, tüm güç üretim ve 
dağıtım sektörlerinde çok etkili çözümler 
sunar. Movicon, geleneksel güç üretim 
istasyonları, yenilenebilir enerji üretimleri, 
kojenerasyon, elektrik dağıtım şebekeleri, 
trafo, güç kontrolü ve tasarrufun da 
uygulanabilir.

Uzaktan Kontrol
Çözüm & Altyapı
Kendine özgü entegre fonksiyonları 
sayesinde, Movicon, hem yerinde yerel 
olarak veya uzaktan kontrol çözümleri ile 
altyapı yönetiminde kullanılabilir. Uzaktan 
kontrol çözümleri, veri analizi araçlarına 
ek olarak, gelişmiş Web teknolojisi, 
zamanlayıcı ve indirme işlevleri ile RTU 
bağlantı yöntemleri kullanır.

Bina Otomasyonu
Movicon, bina otomasyonuna özgü geniş 
sürücü yelpazesi(örn. Konnex, LON, BacNet ve 
daha pek çoğu) sayesinde bütün ev ve bina 
otomasyon çözümleri için ihtiyaç duyulan 
bütün bina sistemleri entegrasyonuna cevap 
vermeyi hedefleyen bir çözüm sunar. Movicon 
kullanarak teknolojik hizmetler, HVAC, 
ısıtma, güvenlik, enerji ve tüketim kontrol 
sistemlerini yönetmek daha kolay olacaktır.
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Bütünleşme
   Progea yazılım çözümleri birbirleri ile 

maksimum entegrasyonu sunar ve daha fazla 
birlikte çalışılabilirliğe olanak tanımak için 
aynı mimariye dayanır ve yatırımları korurken 
geliştirme ve bakım maliyetini düşürmeyi 
sağlar.

 Ölçeklenebilirlik
 Windows™ 7(Win32/64) den Windows™CE’ 

ye yalnızca tek bir yazılım platformudur. 
Bu özellik sayesinde, ister HMI terminalleri 
üzerindeki mikro bir uygulama için ister 
tam ölçekli bir tesis sistemi kontrolü için 
kullanılan büyük ve orta ölçekli işletme 
genelindeki denetim uygulamaları olsun 
sadece bir yazılıma sahip olmanız gerekecek. 

Açıklık
 Progea’nın proje mühendislik felsefesi, 

projenizin XML standartlarına dayalı olarak 
maksimum açıklığa sahip olmasını sağlar. 
Veri, ilişkisel DB standardına dayalı arşivleri 
ile diğer uygulamalar için şeffaftır. Üçüncü 
parti yazılım nesneleri ve bileşenleri için tam 
entegrasyona izin verir.

 Güvenlik
 Progea yazılım ürünleri, 128 bit şifreleme 

algoritmaları ile maksimum veri 
korumayı garanti eder. İşletim sistemi 
güvenliği ve Windows Hizmetleri ile 
maksimum entegrasyon, kullanıcı ve şifre 
yönetimi,Redundancy yönetimi(Hot Backup) 
ve güvenlik ve güvenilirlik ile projelerinizin 
denetim garantisi.  

 Standartlar
 Progea yatırımlarınızın korunmasını 

sağlamada sadece standart teknolojileri 
kullanır. Kolay erişim ve veri şeffaflığını 
sağlamak için platforma XML, ODBC, OPC, 
VBA, SOAP, Web Servileri, TCP-IP ve  SQL 
teknolojileri entegre edilmiştir. 

Performanslar
 Progea mimarileri, gerçek zamanlı bağlantıda 

sürekli ve maksimum performans, veri 
yönetimi ve görselleştirmeyi sağlamak için 
basit ve hızlıdır. 

 Bağlanılabilirlik
  Progea çözümleri, entegre geniş I/O sürücü 

kütüphanesi, OPC Client ve Server teknolojisi 
ve DB bağlantıları sayesinde, mümkün olan 
en yüksek bağlanılabilirliği sunar.  

Mimari Yapı

 Ağ
 Sofistike Ağ yönetimi, kamu veya özel LAN 

/ WAN ağlarında tam sistem entegrasyonu 
için, maksimum ağ bağlantısı ve Business 
Network Yöneticisi gereksinimleri ve güvenlik 
için tam bir adaptasyon sağlar.

 Web Teknolojisi
   Tüm Progea yazılım çözümleri, 

bulunduğunuz her yerden sisteminize 
maksimum bağlanılabilirliği sağlamak 

için Web yönetimi üzerinde gelişmiş bir 
erişim sunar. Sunucular Windows ™ 7 veya 
Windows ™ CE olabilir.

 Mobilizasyon
 Progea yazılım çözümleri, PC Wireless, 

Tablet, Smartphone ve cep telefonları(örn. 
Blackberry) gibi mobil sistemlerden, tesis 
sistemleriyle maksimum entegrasyon sağlar. 

Windows CE
HMI Touch Panels

Windows 7 Embedded
HMI Touch PC

Windows 7 
Supervision (SCADA)

Windows 2008 Server
Historian / Analysis

Windows / Linux
Web Client

Windows Mobile
Web Client

JavaPhones
Web Client

Windows Mobile
Client

MES/ERP

Server Scada/HMI
Win32

Server HMI
WinCE

Movicon Web Client
Internet Browser
Java J2SE

Movicon Web Client
Pocket PC

Windows Mobile

Movicon Web Client
SmartPhone

Windows Mobile

Movicon Web Client
MobilePhone
Java J2ME

Internet
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sihirbazları ve Tag, Alarm, String import/
export araçları sayesinde, sezgisel ve 
kullanımı kolay oluşu ile diğer yazılımları 
gölgede bırakır. Proje mühendisliği, Progea 
yazılımı ile yatırımlarınızın emniyette 
olduğundan emin olup, anında büyük bir 
görsel etki oluşturarak, acil, etkili ve güvenli 
sonuçlar elde etmek için çocuk oyuncağıdır. 

Progea teknolojik platformları, ürünleri 
kullanımı kolay ve hoş yapmak için 
yazılım ergonomileri üzerinde yapılan 
yoğun çalışmaların sonucudur. Geliştirme 
zaman tasarrufuna katkıda bulunmak 
için, maksimum bilgi entegrasyonu ve 
şeffaflığı ile aynı ortam içinde tüm araç 
ve fonksiyonları ile kullanıma hazır olarak 
sağlanmıştır. Progea yazılımı, akıllı editörü 
ve entegre otomatik konfigürasyon 

Herkes için 
erişilebilir gelişmiş 
teknoloji

Grafik editörü ve çalışma 
alanları, Ekranlar veya 

IEC1131 Logic.

Özellikler penceresi. Seçili 
nesneleri ve kaynakları 

yapılandırmak için basit ve 
kullanıcı dostu. 

Hataları otomatik düzeltmek 
için Refactoring aracı

Tasarım veya Runtime durumunda 
tüm işlemleri takip etmek için output 

penceresi.

XML Editör: Nesne XML 
yapıları içi erişim.

Araç kutusu, Nesne 
Kütüphanesi, Grafiksel 
Semboller ve Şablonlar.

Sistem bilgileriyle araç ve 
durum çubuklarını istediğiniz 

yere yerleştirin. 

Operatör Panel objeleri, 
değişkenleri tanımlanmış 

sembol kütüphanesi

Entegre Lojik editörü(VBA 
Script, VB.Net veya IL 

Logic)

Proje Gezgini. Tüm proje 
kaynaklarına kolay erişim.



7

Mükemmel 
ilişkili hizmetleri ile

Progea, tek bir mimariye dayanan yazılım 
ürünlerini,sistem ve fabrika otomasyonunun 
değişken seviyeleri için modüler ve esnek 
çözümler sağlamak amacıyla geniş bir 
aralıkta sunar. Bir Progea ürünü kullanmak, 
yalnızca tüm dünyada kullanılan en iyi 
ve en yenilikçi yazılım teknolojisine sahip 
olmak değil, aynı zamanda: el ele giden 
her projede müşteri desteğine,  teknik 
destek ve eğitime güvenebilmek, güvenle 
iş alanında talep edilen her çeşit ihtiyaçla 
yüzleşmenize olanak tanıma anlamına gelir. 
Progea’nın 20 yıllık tecrübesi en basitten 
karmaşığa herhangi bir otomasyon projesini 
başarı ile tamamlamanın en iyi garantisidir.
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Progea SCADA / HMI yazılım çözümlerinde lider bir firmadır.

1990 dan beri otomasyon yazılım sektöründe faaliyette olan Progea artık, genç ve yüksek 

motivasyonlu ekibi ve uluslararası otomasyon pazarında istikrarlı büyümesi ile öncü olmanın 

ötesinde yenilik odaklı teknolojiye sahiptir. 

Progea International Ltd
via Penate 16 
6850 Mendrisio - Switzerland
tel +41 (91) 9676610
fax +41 (91) 9676611
international@progea.com

Türkiye için Tek Yetkili Distribütör
ABC Enser Otomasyon ve Güvenlik
Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Osmangazi mah. Battalgazi cad. No:31
34886 Samandıra - Kartal - İstanbul - Turkey
Tel: 0216 311 30 69
Fax: 0216 311 01 13
otomasyon@abcenser.com.tr
www.abcenser.com.tr

Quality Certified 
UNI-EN ISO 9001:2008
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