SERVIÇOS DE CONTROLE DE MOVIMENTO

Serviços de
Conectividade Brownfield
Transparência total de dados
– incluindo máquinas descontinuadas
Você gostaria de poder usar os dados de suas fábricas ou máquinas-ferramentas descontinuadas para otimizar sua produção? Então
nossos Serviços de Conectividade Brownfield são a solução para você! Eles usam uma solução de gateway para estabelecer uma
conexão entre a rede de produção e os sistemas de informação de nível superior. Isso significa que você pode usar uma solução
padrão para adquirir dados de máquina de controladores SINUMERIK ONE/840D/828D, controladores de terceiros e tecnologia de
automação e transferir esses dados de maneira controlada. Para garantir uma transferência de dados perfeita, oferecemos consultoria
abrangente, implementação e atualizações contínuas durante a operação em andamento.

Benefícios atraentes
Segurança de
investimento

Maior transparência
e produtividade

Aproveite os benefícios da
digitalização, inclusive para
máquinas com controladores
descontinuados, como um
caminho simples, seguro e confiável
para o futuro.

Segurança
de dados ideal
Você pode conectar suas
máquinas à rede corporativa
e à Internet, graças a uma
separação física das redes –
para segurança ideal.

Beneficie-se de novas opções
para otimizar suas máquinasferramenta – por exemplo, no
MindSphere – e aprenda mais,
detecte mais e melhore mais.
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Conecte máquinas, adquira dados
e controle a transferência de dados
Do campo para a nuvem
Os Serviços de Conectividade Brownfield são baseados em uma
abordagem de três estágios. Em primeiro lugar, nossos especialistas
realizam uma verificação de digitalização para determinar como sua
planta pode ser conectada de maneira ideal ao sistema de TI de sua
produção e o que você precisa para fazer isso.
Na segunda fase, suas máquinas estão realmente conectadas para
que você possa adquirir e processar os dados de suas máquinas ou
encaminhá-los para avaliação.
Depois que suas máquinas são ativadas, os sistemas de nível superior podem
acessar seus dados. Nosso contrato de serviço – incluindo hotfixes, pacotes
de serviços e suporte por linha direta – fica então disponível para você por um
ano e pode, é claro, ser estendido mediante solicitação.

Seu caminho para a aquisição
de dados perfeita em sua produção

1. Consultoria
Nossos especialistas
determinam se e como seu
parque de máquinas pode
ser conectado.

2. Implementação
Você trabalha com nossos
especialistas para projetar e
implementar a arquitetura certa
para conectar sua produção –
desde a consultoria de aplicação
e instalação de gateway até a
configuração de suas máquinas e
ativação da conectividade.

3. Manutenção
Sempre mantenha o parque
de máquinas atualizado
com os pacotes de serviços
mais recentes como parte da
Manutenção de Conectividade.
Você também receberá suporte
técnico por meio de serviços de
atualização.
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