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Os clientes não querem uma plataforma, querem soluções para problemas
Precisamos de aplicativos industriais voltados para os desafios dos clientes nos principais mercados

Começar com as soluções de IIoT é difícil
COs clientes estão procurando provedores que possam facilitar

A redução de custos continua sendo o melhor valor reconhecido para a IIoT
Soluções simples e pre-configuradas de aplicativos para monitorar serão o ponto de partida para a maioria dos 
clientes

Os Clientes querem e precisam de opções para processar dados e executar aplicativos onde estão 
seus ativos
Os clientes querem e precisam de opções para processar dados e executar aplicativos próximos de seus ativos. As 
soluções de Edge + nuvem híbrida reduzem os custos de implantação, abordam os desafios regulatórios e lidam com 
a largura de banda e a latência da rede

Lições da Gestão de Ativos baseada em nuvem -IIoT



Machine & Equipment Health and Reliability Management Applications
• Aplicações em nuvem ou on-premise, prontas para monitorar sua base instalada, detectar 

anomalias e controlar a resolução
• Analise preditiva fornece  avisos de potenciais falhas futura, providenciando agendar 

reparos antes que aconteça uma falha catastrófica

Uma conectividade segura e simples do seu Ativo até a Nuvem

• Field Agent* Technology, com LAN, Wi-FI, Cel 3G/4G

Uma Plataforma para apps Industriais ou sua Plataforma Pública ou 

Privada (Azure, AWS, Google, IBM)
• Uma plataforma flexível para desenvolvimento de apps próximo ao seu ativo the 

ou na nuvem, combinando necessidades únicas de sua aplicação

Serviços

• Rápido e fácil instalação e colocação em operação

• Consultoria em rede e cybersecurity

• Serviços de desenvolvimento de Apps 

Uma Pré-configurada solução de IIoT focada em 
produtividade dos ativos
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Disponibilidade de Maquinas e Equipamentos
Em qualquer momento, qualquer lugar, visão unificada de seu ativo, monitoramento 

de status e condições
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Gerenciamento de Confiabilidade
análise preditiva avançados para detectar e diagnosticar problemas com o 

equipamento antes que ocorram



Conectividade com total segurança do ativo para a 
nuvem

IICS - Industrial Internet Controller
with embedded Field Agent

RX3i CPE400 CPL410 Mini Field Agents
Stand-alone Field Agents
with and without cellular

EDGE
Secure

Multiple connectivity options

Store & forward

Rugged design

Variety of industrial protocols

Pre-process data on-site

Supports custom extensions
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