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Lone Worker Protection

Collision Avoidance

Measuring OHS Performance

Proximity Sensors enabled and ergonomically 
designed wearable devices assess distance
between vehicles or production line
equipments with the workers in real-time to 
avoid collisions.

With wearable IoT devices, workers can be 
provided with assistance as soon as they 
need it. Fall/stillness detection, panic button,
and activity sensors shorten response time 
and proactively protect the workforce.

Monitor the KPIs of health and safety, like 
the number of injuries and illness rates, near-
misses, short- and long-term absences, 
vehicle incidents, and property damage or 
loss during daily operations based on Big 
Data analysis.

Safe Steps for Cement Industry

1. Connectivity for better facility management

2. Readiness for possible emergency situations and accidents

Cement plants cover large areas and the operations require field workers and engineers to move across the 
facilities to complete daily maintenance. IoT devices equipped with RTLS allow operation managers and 
factory heads to remotely manage the workforce for optimal safety. Safe Steps IoT devices use wireless 
communication protocols for higher usability in large dispersed production facilities. Bluetooth and UWB
technologies allow faster communication and better positioning accuracy in enclosed settings like silos and 
tunnels.

3. Automation of vehicle and production line equipment safety

By proactively monitoring proximity between sensors, Safe Steps prevents collisions between vehicles, 
robots, pedestrians and fixed assets. Based on accurate proximity measurements, parametric slowing down
or stopping the vehicles is made possible. Pedestrians receive warnings through their wearable device to 
ensure they take necessary precautions when they are at risk of collision with mobile or production line 
equipment.

Safe Steps includes all necessary tools to shorten emergency response time and minimize damages 
incurred. The IoT devices are equipped with panic buttons alert relevant personnel in real-time when 
pressed, ensuring all workers in need are located and provided with assistance in time. The devices are able 
to detect stillness to make sure worker safety can be monitored at all times.

In case there is a facility-wide emergency situation, an emergency roll call can be initiated from the Safe 
Steps management application. With this feature, panel administrators are able to observe the evacuation 
process remotely, to make sure everyone has evacuated to the building. 

4. Analysis of field data to improve safety inefficiencies

Safe Steps IoT devices collect data from the field to be accessed from one dashboard to be analyzed, 
allowing EHS personnel to fix safety concerns based on actionable insights. Performance indicators of safety
management such as emergency response time,
number of accidents or locations and production stages most prone to incidents allow
management to review operations to improve safety.
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Yalnız Çalışan Koruması

Çarpışma Önleme

İSG Performans Ölçümü

Yakınlık sensörlerine sahip ergonomik olarak
tasarlanmış giyilebilir cihazlar, çarpışmaları
önlemek için işçilerle araçlar veya üretim
hattı ekipmanları arasındaki mesafeyi ölçer ve 
gerektiğinde kişileri anlık olarak uyarır.

Giyilebilir IoT cihazları ile çalışanlara ihtiyaç 
duydukları anda yardım sağlanır. Düşme / 
hareketsizlik tespiti, panik düğmesi ve aktivite 
sensörleri kazalara müdahale süresini kısaltır 
ve işgücünün anlık olarak korunmasına 
yardımcı olur.

Kaza ve yaralanma, ramak kala olayları ve 
çarpışmalar gibi iş sağlığı ve güvenliği 
performans göstergelerini saha verileri ile 
daha doğru bir şekilde takip edilebilmesine 
olanak tanır.

Çimento Sektörü için Safe Steps

1. Daha etkili tesis yönetimi için çevrimiçi çalışanlar

2. Kaza ve acil durumlara hazırlık

Çimento üretim tesisleri geniş bir alanda, dağınık yerleşimli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, tehlikeli ve riskli 
bölgelerde yalnız çalışan personelin uzaktan takip edilmesi güvenliğin sağlanması için önemli bir ihtiyaçtır. 
Riskli durumlarda aktifleşen hareket sensörlerine sahip IoT giyilebilir cihazları ile uzaktan güvenlik yönetimi 
kolaylaşır. Safe Steps cihazları, büyük ve dağınık yerleşimli üretim tesislerinde kapalı ve açık alanlarda en 
yüksek doğruluğa sahip kablosuz iletişim protokollerini kullanır. Açık alanlarda GPS, kapalı alanlarda ise 
Bluetooth ve UWB teknolojileri kullanılarak operasyonel ihtiyaçlara yönelik en etkili çözüm sağlanır.

3. Araç ve üretim hattı ekipmanı güvenliğinin otomasyonu

Safe Steps sensörleri, araçlar, robotlar, yayalar ve sabit varlıklar arasındaki yakınlığı anlık olarak izlenmesini 
sağlar ve kullanıcıları cihazlar üzerinden uyararak çarpışmaları önler. Doğru yakınlık ölçümlerine dayanarak, 
araçların parametrik olarak yavaşlatılması veya durdurulması mümkündür. Yayalar, mobil veya üretim hattı 
ekipmanı ile çarpışma riski altında olduklarında gerekli önlemleri almalarını sağlamak için giyilebilir cihazlar
aracılığıyla uyarı alırlar.

Safe Steps, acil durumlara müdahale süresini kısaltmak ve oluşan hasarı en aza indirmek için gerekli tüm 
araçları içerir. IoT cihazlar, basıldığında anında sağlık ve güvenlik personeline bildirim yollanmasını sağlayan 
panik düğmesine sahiptir, böylece ihtiyaç duyan tüm çalışanların en kısa zamanda bulunmasına ve yardım 
almasına yardımcı olur. Cihazlar aynı zamanda hareketsizlik ve düşme durumlarını algılayar ve İSG 
personeline bildirir.

Tüm çalışanları etkileyebilecek bir acil durum olması durumunda Safe Steps yönetim uygulamasından bir 
acil durum yoklaması başlatılabilir. Bu özellik sayesinde panel yöneticileri, herkesin binadan tahliye 
edildiğinden emin olmak için tahliye sürecini dijital bir harita üzerinden gözlemleyebilir.

4. Saha verilerinin analizi ile güvenlik sorunlarının iyileştirilmesi

Safe Steps IoT cihazları, sahadan toplanan verilere tek bir yönetim paneli üzerinden erişilmesini ve bu 
veriler ile eyleme dönüştürülebilir raporlar hazırlanmasını sağlar, böylece yönetim çeşitli güvenlik açıklarını 
belirleyerek giderilmesi için aksiyon alabilir. Acil durumlara müdahale süresi, kaza sayısı veya kazaların en 
çok gerçekleştiği lokasyon ve üretim süreçleri gibi İSG
performans göstergelerine dayalı iyileştirmeler ile çalışan güvenliği sağlanır ve 
işgücünün azalmasının neden olduğu maliyetlerden kaçınılır.


