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Özet 
 
Bir yerde üretilen bilgiye uzaktan yada hareket halinde iken ulaşabilme ihtiyacı, gün 
geçtikçe bir gereklilik halini almaktadır. Bilişim teknolojileri, aktüel bilgilere herhangi 
bir yerden ulaşılabilmesi yönünde hızla gelişmekte, Internet’in yaygınlaşmasını 
sağlamak için taşınabilir bilgisayarlardan sonra avuç içine sığabilen bilgisayarlarla da 
sörf yapabilmeyi mümkün kılmaktadır. Beton santralinde üretilen bilginin de Internet 
ortamına transferi ile tesislerdeki son duruma, herhangi bir yerden anı anına 
ulaşılabilmesi bir hayal olmaktan çıkmıştır. Böylelikle müşteri hesap bilgileri, üretim ve 
stok miktarları, kalite kontrol analiz sonuçları ve reçete dizaynları, Internet’ten anında 
izlenebilecektir. Avuç içi bilgisayarlardan da ulaşılabilen bu bilgi alt yapısının üzerine, 
arıza ve alarmların mesaj yada elektronik posta olarak iletilmesi, Internet’ten ürün 
siparişi alınması gibi sorun çözümünü kısaltan, rekabet şansını artıran bir dizi yenilik 
eklenmesi de mümkün olabilecektir. 
 
 

Abstract 
 
Nowadays, the need for accessing data remotely have become necessity day by day. 
Information technologies are developing rapidly especially in point of remote data 
access and surfing with pocket PCs is made possible in addition to portable PCs so that 
the usage of internet become widespread. Transferring of production data from concrete 
plants to internet and accessing the production data instantly from anywhere are not 
imagine any more. In this way, customer account information, production and stock 
quantities, results of quality control analysis and recipe contents could be viewed online 
from internet. In addition to the substructure that could be accessed from pocket PCs, 
innovations like delivering failures and alarms by the way of SMS or e-mail and 
ordering concrete from internet etc. are possible which increase competition chance and 
make problem solving simpler. 



1. GİRİŞ 
 
Günümüzün ticaret ve rekabet koşulları zamanın değerini daha da artırmış, çok sayıda 
noktadan, çok kısa zamanlarda alınan bilgiler doğrultusunda ani kararlar vermeyi 
mecbur kılmıştır. 
 
Önceleri beton santrallerinde de telefon yada faks ile alınan bilgilerin değerlendirilmesi, 
ertesi günkü üretim ve malzeme alım planının yapılması yeterli idi. Ancak günümüzde 
tesisler artmış, hem rakip firmalar hem de müşteriler sayıca artmış, malzeme üreticileri 
arasında seçim yapmayı gerektirecek alternatif durumlar oluşmuştur. 
 
Bugün, üretim ve sipariş durumunun anında görülerek, araçların müşteriye en yakın ve 
üretim durumu en uygun tesise yönlendirilmesi, stok ihtiyacının önceden kestirilerek 
üretimi durdurmadan malzeme teminine gidilmesi birer zorunluluk halini almıştır. 
Kısacası artık yönetici ve karar vericiler kendilerini, eski usullerle bilgi almaya zaman 
bile bulamadıkları bir hareketliliğin içinde bulmaya başlamışlardır. 
 
 

2. MOBİL BİLGİ İHTİYACINA DOĞRU 
 
Yalnızca bir iki sektörle sınırlı olmayan, tüm iş alanlarını kapsayan bu hareketlilik, 
“mobil yaşam” kavramının ortaya atılmasına neden olmuştur. Önceleri Internet ortamı, 
haber ve borsa bilgilerinin takip edilmesi, banka ve alışveriş işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi için müthiş bir kolaylık olarak görülmekteydi. Ancak bugün 
bakıldığında; çeşitliliğin ve hareketliliğin artması nedeniyle, bireylerin ihtiyaç duyduğu 
bilgilerin sadece bilgisayar ortamına değil, mobil telefon ve avuç içi bilgisayarlara 
gönderilmesini sağlayan hizmet sağlayıcılarının sayısının her geçen gün arttığı 
görülmektedir. 
 
Bunların yanı sıra bilgisayar ve elektronik cihaz üreticileri ile servis sağlayıcılar, 
Internet’e bağlanmayı gittikçe kolaylaştırarak daha fazla kişinin daha uzun sürelerde 
Internet’i kullanmalarını hedeflemektedir. Gerek taşınabilir bilgisayarlara takılabilen 
kartlarla, gerekse de gelişmiş avuç içi bilgisayarlarla sabit telefon hattına ihtiyaç 
duyulmadan gerçekleştirilen kablosuz bağlantı, gittikçe daha da ekonomik ve popüler 
bir hale gelmektedir. 
 
İleriki bölümlerde; Hazır Beton sektöründeki firma sahibi, yönetici ve kalite 
sorumlularının ihtiyaç duydukları anlık bilgilere gerek ev yada iş yerindeki Internet’e 
bağlı bilgisayarlarından, gerekse de trafikte seyrederken veya  bir seyahat yada 
toplantıdayken avuç içi bilgisayarlarından ulaşabilme olanağını sağlayan mobil bilgi 
teknolojileri üzerinde durulacaktır. 
 



 
3. HER İHTİYACA YÖNELİK TRANSFER MODÜLÜ 
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Laboratuvar 

 
Şekil1: Tesis içi bilgi toplama yapısı 
 
Transfer modülü bilgisayarı, tesiste çalışmakta olan otomasyon, muhasebe, laboratuvar 
ve diğer paylaşılması istenen bilgilerin depolandığı bilgisayarlarla yerel ağ bağlantısına 
sahiptir. 
 
Bilgi paylaşımındaki yaygınlaşmanın bir sonucu olarak, günümüzde kullanılan çoğu 
uygulama yazılımında oluşturulan bilgilerin, farklı dosya biçimlerine dönüştürülmesi 
işlemi sıklıkla uygulanmaktadır. Transfer modülü programının ana işlevi toplanan 
uygun biçimdeki bilginin Internet ortamına taşınmasını esas almaktadır. 
 
Muhasebe açısından bu bilgi o ana kadarki cari hesap bakiyesi olurken, kalite kontrol 
bölümü açısından o gün alınan numunelerin analiz bilgisi yada eski numunelere ilişkin 
mukavemet rapor bilgileri olabilmektedir. Üretimi ilgilendiren bilgiler ise bir sonraki 
bölümde inceleneceği üzere daha geniş kapsama sahiptir. 
 



 
4. ÜRETİM BİLGİLERİ INTERNET’TE 
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Şekil2: Internet üzerinden bilgi tran
 
Internet üzerinden bilgi transferi, 
“Reçete”, “Cari ve Teknik Analiz”
Teknik Analiz maddeleri, kali
ilgilendirdiğinden bu yazıda ağırl
bahsedilecektir. 
 
Transfer modülünden WEB sun
verilere, bilgisayar ortamından he
Internet’e gerek sabit telefon hattıy
halde yalnızca iletilip alınan ver
teknolojiyle bağlanılması durumu
izleme ortamına girilmiş olacaktır. 
 

WEB Sunucusu
Masa üstü Bilgisayar 

Diz üstü Bilgisayar 

INTERNET 

sferi 

“Üretim”, “Sipariş”, “Stok”, “Harcanan Malzeme”, 
 başlıkları altında yapılabilmektedir. Reçete, Cari ve 
te kontrol ve muhasebe verilerinin transferini 
ıklı olarak üretimi ilgilendiren bilgi paylaşımından 

ucusuna aktarılarak Internet ortamına kaydedilen 
rhangi bir program yüklenmeksizin ulaşılabilecektir. 
la gerekse de GPRS gibi sürekli bağlantıda olunduğu 
i başına ücret ödenmesini gerektiren kablosuz bir 
nda basit bir biçimde Internet Gezgini çalıştırılarak 



 
 
Şekil3: Kullanıcı giriş ekranı 
 
Favori adreslere eklenebilen yada firmanın Internet sayfasındaki bir linkle ulaşılan giriş 
sayfasıyla yetkisiz kullanıcıların bilgilere erişmesi engellenmektedir (Şekil3). 
 
 

 
 
Şekil4: İzleme ana menüsü 
 



Madde isimlerinin tıklanması ile açılan izleme ekranları, Internet’teki haber yada bilgi 
ekranları gibi pratik bir biçimde görüntülenebilmektedir. Üretim, sipariş, stok ve 
malzeme bilgilerinin her üretim sonunda anlık olarak yada belirli zaman aralıklarında 
Internet ortamında güncellenmesi, WEB sunucu bilgisayarının şirket bünyesinde yada 
Internet Servis Sağlayıcı (ISS) firmada olması ve Transfer modülü ile WEB 
sunucusunun arasındaki bağlantı yapısı gibi faktörlere bağlıdır. Örnek olarak; aynı 
şantiyede bir yada iki üretim tesisi olan bir firma için WEB sunucusunun ISS’de olması, 
Transfer modülü ile ISS arasında daimi bir kiralık hat olması yeterli olabilir iken, birden 
fazla şantiyeli firmalar için WEB sunucunun şirket bünyesinde olması, bilgi 
güncellenme hızı açısından faydalı olacaktır. Dahili WEB sunucusunun bir avantajı da 
Transfer modülünün de sunucuda çalıştırılması suretiyle birden fazla bilgisayar 
ihtiyacının önüne geçilebilmesidir. 
 

 
 
Şekil5: Üretim izleme 
 



 
 
Şekil6: Sipariş izleme 
 

 
 
Şekil7: Stok durumu 



 
 

 
 
Şekil8: Harcanan malzemeler 
 
 

5. AVUÇ İÇİ BİLGİSAYARLAR İLE EKONOMİK MOBİL 
İLETİŞİM 

 
Hem GSM telefon hem de bilgisayar fonksiyonlarını bir arada sunabilen ve “Pocket 
PC” olarak isimlendirilen avuç içi bilgisayarlar ile GPRS üzerinden Internet’e 
bağlanılarak elektronik postalar alınıp verilebilmekte ve Internet sayfaları 
görüntülenebilmektedir. Bütün gün bağlı kalındığı halde yalnızca posta alıp-gönderme 
yada Internet sayfalarını görüntüleme işlemlerinde kullanılan veri büyüklüğü oranında 
ücret ödeniyor olmasının yanı sıra, Internet’e bağlantı halinde iken GSM telefon 
görüşmelerinin de yapılabiliyor olması nedeniyle bu tip cihazlar, oldukça pratik ve ucuz 
bir mobil iletişim olanağı sunmaktadır. 
 
Fikir vermesi açısından; bir Internet Servis Sağlayıcı firmanın sunduğu GPRS 
hizmetinin avantajları aşağıda verilmiştir: 
 
GPRS’İN AVANTAJLARI 
 
 45K üzerine varabilen hızlarda çok hızlı mobil Internet 
 Bir kez bağlanıp sürekli Internet’te kalma imkanı 
 Internet bağlantısı için ayrı bir telefon faturası ödeme gereği olmaması 
 Bağlı kalınan süre boyunca değil, transfer edilen veri kadar ödeme yapılması 
 10 saniye gibi kısa bir sürede Internet’e bağlanılabilmesi 



6. MOBİL İLETİŞİM PLATFORMUNA DOĞRU 
 
 
Sonuç itibariyle oluşturulacak yapı, firma istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilerek; 
müşterilerin Internet’ten sipariş girebilmesi, tesiste oluşan arıza ve alarmların mesaj 
olarak ilgili kişilerin mobil telefonlarına gönderilmesi, çift yönlü olarak üretim 
bilgisayarına merkezden veri iletilmesi gibi esnek özellikleri de bünyesinde 
barındırabilecek bir mobil iletişim platformuna dönüştürülebilecektir. 
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