ThingWorx
Internet věcí (IoT) je o získávání, sdílení a využívání dat. Ať už
jsou vaše data dynamická, proudí ze snímačů, nebo jsou statická
v datovém úložišti, ThingWorx je umí jednoduše zpracovat do
podoby potřebných informací. ThingWorx má analytické nástroje,
které umožňují informace v reálném čase vyhledávat, zpracovat
a vyhodnocovat.
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Platforma ThingWorx spojuje podnikové systémy do jednoho
prostředí, v němž zpřístupní všechna potřebná data pro správná
rozhodnutí.
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podnikání. Připojte vaše výrobky, optimalizujte operace a procesy, zhodnoťte
jednoduchého nasazení v infrastruktuře je platforma ThingWorx
vaše služby. Objevte nové možnosti jak rozšířit a zlepšit vaše podnikání.
nejlepší volbou pro IoT průmyslová řešení.

ThingWorx

Platforma ThingWorx spojuje podnikové systémy do jednoho prostředí, v němž
zpřístupní všechna potřebná data pro správná rozhodnutí. Není důležité, odkud
data pochází, ale komu a kdy mají být k dispozici. Díky výkonným nástrojům
a možnosti jednoduchého nasazení v infrastruktuře je platforma ThingWorx
nejlepší volbou pro IoT průmyslová řešení.
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Řízení průmyslových inovací s platformou ThingWorx
Objevte nové obchodní příležitosti
ThingWorx umožňuje zavádět nové prodejní modely a vytvářet příležitosti s vysokou přidanou hodnotou
Optimalizujte vnitropodnikové procesy
Kombinuje data v reálném čase s existujícími systémy, s cílem zvýšit vaši efektivitu
Získejte zpětnou vazbu od zákazníků
Využijte poznatků z IoT dat ke zlepšení vašich služeb, podpory zákazníků a funkcionality výrobků
Odlište své produkty a služby
Použijte IoT technologie ke zdokonalení vašich výrobků a služeb
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ThingWorx umožňuje průmyslovým podnikům:
Propojit různá zařízení a aplikace a získat přístup k více zdrojům dat.

Schopnost spolupráce mezi zařízeními a stroji je klíčem k vyšší realizaci
hodnot.

ThingWorx propojuje různá zařízení, aplikace i cloud a podporuje
průmyslovou automatizaci.

Díky průmyslovému připojení
Kepware® a pokročilým aplikacím
umožňuje ThingWorx připojení k tisícům výrobních zařízení.
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ThingWorx umožňuje průmyslovým podnikům:
Sestavit kompletní průmyslová IoT řešení a vizualizovat je pomocí
rozšířené reality (AR)

Pro mnoho průmyslových podniků představuje digitální transformace
nezmapované území, v němž konvenční metody a technologie
přestávají platit. Digitalizace a automatice průmyslu vyžaduje vytvoření
nové infrastruktury pro vývoj IoT aplikací.

ThingWorx představuje řešení v jednotné a ucelené platformě.
ThingWorx umožňuje rychlý vývoj komplexních průmyslových IoT
aplikací včetně vizualizací v rozšířené realitě.
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ThingWorx umožňuje průmyslovým podnikům:
Analyzovat komplexní průmyslová IoT data pro lepší pochopení,
predikci a řízení v reálném čase

Miliardy zařízení jsou ročně připojovány a generují značné objemy dat
v různých formátech. V dnešním světě, kde získávání informací v reálném
čase se stává standardem, představuje sběr, správa a získávání dat
skutečné výzvy. ThingWorx využívá propracované analytické nástroje,
které v reálném čase poskytují vše, co uživatelé i vývojáři potřebují pro
svou práci.
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ThingWorx umožňuje průmyslovým podnikům:
Poskytovat informace z fyzických zařízení v závislosti na
požadovaném kontextu a podle pracovních rolí jednotlivých uživatelů

Společnosti musí zvážit kontext, ve kterém mají být prezentovány digitální
informace podle rolí konkrétních uživatelů. Informace se mohou
zobrazovat na monitorech, tabletech, chytrých telefonech, ale také v
chytrých 2D a 3D brýlích. ThingWorx poskytuje zobrazení, která jsou
přístupná uživatelům v reálném čase. Stejnou informaci může mít uživatel
sedící u PC stejně jako uživatel s chytrým telefonem, i když jsou podle role
zobrazována jiným způsobem (například graf, tabulka, hodnota virtuálního
ukazatele na fyzickém výrobku).
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ThingWorx umožňuje průmyslovým podnikům:
Spravovat výkon připojených zařízení, procesů a systémů
Správné řízení připojených zařízení je rozhodující pro úspěch IoT. ThingWorx umožňuje
podnikům jednoduše definovat, sledovat, spravovat a optimalizovat výkon připojených
zařízení a procesů.
Zrychlit návratnost investic uskutečněných IoT činností
PTC, autor platformy ThingWorx, má jako průkopník v poskytování IoT průmyslovému
ekosystému hluboké znalosti a porozumění každodenním potřebám vývojářů a uživatelů
IoT řešení. Na základě rozsáhlých zkušeností se zákazníky a partnery v reálných situacích
poskytuje platforma ThingWorx sadu snadno použitelných před-konfigurovaných aplikací
pro různé pracovní role, které zvyšují efektivitu, produktivitu a výkon v celém podniku.

ThingWorx
Jedna platforma. Neomezené inovace.

AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
Údaje uvedené v tomto dokumentu mají informativní povahu a nejsou závaznou nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy. Tiskové chy by vyhrazeny.
V souvislosti s kontinuálním vývojem produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou údaje uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám.
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