
wyzwania.

oparciu o popularny protokół www.

siemens.pl/xhq

Oferowany pakiet pozwoli na obsługę:- max. 3 typów konektorów (ODBC, XML, itp.) - max. 8 źródeł danych- max. 50 000 obsługiwanych tagów - max. 4 jednoczesnych użytkowików
Siemens Sp. z o.o.Digital IndustriesProcess Automation DI PA AE 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11 Tel.: 22 870 8200

Pytania handlowe prosimy kierować do regionalnego 
przedstawiciela Siemens lub bezpośrednio na adres 
e-mail: comos.pl@siemens.com

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszych czasach napotyka na kolejne wyzwania. Jednym z nich jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania organizacji w oparciu o łatwo dostępne i aktualne informacje, które precyzyjnie charakteryzują aktualny stan przedsiębiorstwa.
W większości przypadków dzisiejsza architektura rozwiązań IT gromadzących, przetwarzających i udostępniających informacje ma charakter silosowy, a co za tym idzie - ograniczający możliwość skorelowania ze sobą informacji pochodzących z różnych źródeł.
Zilustrujmy to na przykładzie dobowych kosztów mediów energetycznych wykorzystanych przez przedsiębiorstwo w danym okresie rozliczeniowym. Typową sytuacją jest ewidencjonowanie zużycia mediów w dedykowanych do tego systemach (osobnych dla energia elektryczna, para, woda), natomiast dane kosztowe znajdują się zazwyczaj w systemach klasy ERP. Powyższy przykład pokazuje, że wyliczenie jednostkowych, jak i średnich kosztów zużycia danego typu medium dla różnych okresów, nie jest prostą operacją, którą możemy zrealizować dwoma kliknięciami myszy. Chociażby ujednolicenie danych i sprowadzenie ich do jednego kontekstu będzie wymagało od użytkownika dodatkowego wysiłku, niejednokrotnie utrudnionego z uwagi na format i dostęp do informacji. Co więcej, będzie to retrospekcja,  a nie analiza tu i teraz.
Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom Siemens udostępnia XHQ Operations Intelligence - rozwiązanie, które pozwala na integrację, agregację, analizę oraz prezentację informacji z wielu aplikacji i źródeł danych 
w czasie rzeczywistym. Umożliwia to automatyzację procesów raportowania i znacznie przyspiesza ocenęrzeczywistego stanu przedsiębiorstwa.
XHQ Operations Intelligence – to prosty i szybki sposób na dostęp do wszystkich, interesujących 
użytkownika, danych dotyczących produkcji, operacji czy zasobów, przedstawionych w spójnym 
systemie do raportowania, analizy oraz wizualizacji.

Cena pakietu: 31 900 PLN

XHQ Operations Intelligence
Twoje wyzwanie to ilość danych, a kluczdo sukcesu to informacje w nich zawarte.Wykorzystaj XHQ i buduj przewagękonkurencyjną w oparciu o informacje.
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