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MindSphere
The
cloud-based,
Felhőalapú,
nyílt
open
IoT operating
system
loT operációs
rendszer
www.siemens.com/mindsphere
www.siemens.hu/mindsphere

Alkalmazások
Gépek, üzemek, flották és rendszerek
Applications
elemeinek átláthatósága és részletes

Asset transparency and analytical
elemezhetősége
insights into machines, plants,
fleets and systems

Nyílt platformszolgáltatás
(PaaS)
Open PaaS

Nyílt MindSphere platformszolgáltatás
MindSphere
open PaaS for
az eszközök Dolgok Internetén
scalable, global IoT connectivity
(IoT) keresztüli skálázhatóságához,
and
application
development
globális
összekapcsolásához
és
with
native
cloud
accessibility
alkalmazásfejlesztéshez,
natív felhő
hozzáféréssel

Connectivity
MindConnect
connects products,
Összekapcsolhatóság

plants,
systems,
machines,
A MindConnect
biztonságos
és
enterprise
applications
and
felhasználóbarát
(plug-and-play)
legacy
databases
with a secure
lehetőséget
kínál termékek,
üzemek,
rendszerek, gépek,
vállalati alkalmazások
plug-and-play
connection
to
és adatbázisok
a
Siemens
and összekapcsolására
third- party products
Siemens
és más cégek termékeivel és
and
equipment
berendezéseivel.
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MindSphere
MindSphere
A vállalkozásoknál
gépek
Every
machine andműködő
system in
your
és
rendszerek
óriási
mennyiségű
business provides a wealth of data with
adatot termelnek,
melyek
a megfelelő
insights
and benefits
yet to
be fully
módszerekkel
felhasználhatók
realized. Using MindSphere enables you
az üzletmenet és a működés
to transform this data into productive
hatékonyságának javítására. A
business results. By connecting your
MindSphere segít az adatokat
machines and physical infrastructure to
kézzelfogható üzleti eredménnyé
the digital world, MindSphere provides
alakítani. A gépeket és a fizikai
powerful industrial applications with
infrastruktúrát a digitális világgal
advanced
analytics
and digital hatékony
services
összekapcsolva,
a MindSphere
to
unleash
increased
productivity
and
ipari alkalmazási lehetőségeket kínál,
efficiency
across
your
entire
business.
modern analitikai eszközökkel és
MindSphere
is the Internetamelyek
of Things
digitális szolgáltatásokkal,
az
(IoT)
system
as a secure
egészoperating
vállalkozás
teljes built
spektrumában
and
scalable
industrial end-to-end
növelik
a termelékenységet
és az
solution
for
everything
from connecting
eredményességet. A MindSphere
a
products,
plants, systems
machines
Dolgok Internetéhez
(IoT) and
fejlesztett,
to
unlocking
youroperációs
IoT data potential.
nyílt,
felhőalapú
rendszer,
amely biztonságos és skálázható, teljes

körű
ipari megoldásokat
MindSphere
offers you: kínál szinte
minden területre a termékek, üzemek,
• Secure end-to-end
solutions for
rendszerek
és gépek összekapcsolásához
devices,
storing data
és connecting
az adatokban
rejlő potenciál
IoT-nand
developing
andkiaknázásához.
running applications
keresztül
történő
on a managed service platform
Mit kínál a MindSphere:
• Extensive device, enterprise and
database connectivity options to
• support
Biztonságos, teljes körű megoldásokat
a variety of IoT-ready assets
az eszközök összekapcsolásához,
adatok
tárolásához,
alkalmazások
• Open
platform
as a service
(PaaS)
fejlesztéséhez
futtatásához
with
numerousés
options
for data
menedzselt
szolgáltatási
platformon
exchange
using
Siemens open
application programming interfaces
• Eszközök, vállalkozások és adatok
(APIs)
and native
cloud accessibility
széleskörű
összekapcsolási

••

Nyíltdevelopment
platformszolgáltatás
(PaaS)
Fast
of robust
industryszámos
adatmegosztási
opcióval,
driven IoT solutions with advanced
Siemens alkalmazásprogramozási
analytics
capabilities
felületekkel (API-k) és natív felhő
• Combined
global scalability of
hozzáféréssel
Siemens as the number one
• automation
Az iparági igényeknek megfelelő,
provider, and the world’s
hatékony és komoly analitikai
largest cloud providers
funkciókkal rendelkező IoT
megoldások gyors fejlesztése

•

Az automatizálási megoldások terén
vezető Siemens és a világ legnagyobb
felhőszolgáltatói által biztosított
skálázhatóság előnyei

lehetősége, IoT kompatibilis eszközök
támogatása

MindSphere
enables
you
A
MindSphere
segít az
to transform
data
into
adatokat
kézzel
fogható
productive
businessalakítani.
results.
üzleti
eredménnyé
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A fizikai és a real
digitális
Connecting
things
világ
to
theösszekapcsolása
digital world
A MindConnect API lehetővé

The MindConnect API enables
teszi ügyfélspecifikus vagy
programming of customer- or
adott felhasználási célra töruse-case-specific connectivity
ténő összekapcsolási ágensek
agents
by interacting
with
programozását
és a MindSphere
MindSphere
standardized
szabványos API-kkel
történőAPIs.

összekapcsolását.

Az IoT kínálta előnyök kihasználásához
Industries undertaking IoT initiatives face the
a vállalkozásoknak meg kell oldaniuk
challenge of connecting to a wide range of
nagyszámú és területileg elszórtan található
assets
quickly,
affordably
and securelyésfrom
eszközök
gyorsan,
költséghatékonyan
disparate
locations.
With
MindConnect as
biztonságosan
történő
összekapcsolásának
part
of the MindAccess
IoT Value
Plan,
problémáját.
A MindAccess
IoT program
Siemens
offers
flexible,
open
connectivity
részét képző MindConnect rugalmas, nyílt,
solutions,
software andrendelkező
hardware
hardver- ésincluding
szoftvertámogatással
options
for connecting
bothkínál
Siemens
and
összekapcsolási
megoldást
a Siemens,
non
Siemens
assetsáltal
to MindSphere.
illetve
más gyártók
készített eszközök
és berendezések
MindSphere-hez
történő
With
the MindConnect
IoT Extension,
a
kapcsolódásához.
software connectivity integration option in

the MindAccess IoT Value Plan, virtually any
A
MindAccess
program
részét képezőcan
IoT-ready
assetIoT
from
any manufacturer
MindConnect IoT szoftverintegrációs
be connected to MindSphere. Numerous field
kiterjesztés révén lényegében bármely gyártó
protocols are supported out-of-the-box,
IoT kompatibilis eszköze összekapcsolható a
along with a wide range of hardware
MindSphere-rel. A megoldás alapállapotban
connectivity agents to bridge the gap for
is számos protokollt támogat, és a további
other protocols.
protokollok használatához hardverösszekapcsolási ágensek széles köre áll
rendelkezésre.
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Emellett a MindConnect API lehetővé teszi
Additionally, the MindConnect API enables
ügyfélspecifikus vagy adott felhasználási célra
programming of customer- or use-casetörténő összekapcsolási ágensek programozását
specific
connectivity
agents
by interacting
a MindSphere
szabványos
API-kkel
történő
with
MindSphere
standardized
APIs.
The API
interakciójával.
A megfelelő
API-k
biztosítják
for
connectivity
facilitates
data
transmission
a biztonságos és hatékony adattovábbítást az
from
assets
MindSphere,között.
securely and
eszközök
és to
a MindSphere
efficiently.
Az
eszközök
összekapcsolhatóságán
Along
with asset
connectivity, the felül
a
MindConnect
Integration
opció provides
lehetővé
MindConnect Integration option
teszi
a
MindSphere
és
az
adatrendszerek
a way to connect multiple data systems
összekapcsolását
– példáulhistorian
historikus
to
MindSphere, including
dataadatbázisok,
vállalati
erőforrás
tervező
bases,
enterprise
resource
planning
(ERP),
rendszerek (ERP), gyártási rendszertámogató
manufacturing execution system (MES) and
(MES) rendszerek illetve felügyeleti
supervisory control and data acquisition
és adatgyűjtő rendszerek (SCADA)
(SCADA) systems. Using browser-based tools
összekapcsolását. Az adatértékek feltérképezése
to graphically configure data value mapping,
böngészőalapú eszközökkel grafikusan
users can build a flexible integration to bring
konfigurálható, így a felhasználók rugalmasan
enterprise systems both on-cloud and
tudják integrálni vállalati rendszerüket a
on-premise
into
contexteszközökön
with MindSphere.
felhőn, illetve
helyszíni
keresztül a
MindSphere rendszerébe.

A
MindConnect
Nano
és and
a MindConnect
The
MindConnect
Nano
the
IoT2040 különböző
szintű
hardverMindConnect
IoT2040
offer
hardware
összeköttetéseket
biztosít, bármely
connections
to MindSphere
with differméretű
gyártási
környezethez.
Mindkét
ent
levels
of service
for any size
berendezés environment.
közvetlen és biztonságos
production
Both devices
kapcsolatot
kínál
új secure
és már connection
meglevő
create
a direct
and
infrastruktúrába
való bekötéshez.
through
both greenfield
and brownfield
installations.
A már meglevő Siemens S7-1500
programozható
logikaiexisting
vezérlőkSiemens
(PLC)
You
can also leverage
is közvetlenül
összekapcsolhatók
S7-1500
programmable
logic controla MindSphere-rel
és a digitális
lers
(PLCs) to connect
directly to
világgal a TIAand
Portal
7 könyvtár
MindSphere
theSTEP
digital
world using
A TIA
(Teljesen
ahasználatával.
TIA Portal STEP
7 library.
The TIA
Integráltintegrated
Automatizálás)
Portal STEP
7
(totally
automation)
Portal
könyvtár
segítségével
S7-1500
PLC
STEP
7 library
extendsaz
the
function
of
képessé
válikPLC
PLC to
adatok
küldésére
a to
the
S7-1500
transmit
PLC data
MindSphere-hez.
MindSphere.
A
kiemelt
fontosságú
a
Bybiztonság
connecting,
collecting
and analyzing
Siemens
számára
a világ vezető
both
current
and historical
data, operaautomatizálási
szolgáltatójaként,
tion
teams, business
analysts and30
data
millió automatizált
rendszerrel,
75
scientists
alike will discover
valuable
millió
szerződéses
intelligens
mérővel
and
actionable
insights
to transform
és egybusinesses.
millió csatlakoztatott
their
For the firsttermékkel
time,
a piacon. will have transparency
companies
across their entire operations to not

Aonly
MindSphere
legmodernebb
optimize a
processes,
but also
biztonságot
miközben
develop newnyújtja,
business
models adatokat
to
gyűjt,
melyeket
továbbít az eszközöktől
increase
profitability.
és tárolja a felhőben. Az adatkezelésre
Security
is a top
priority for
Siemens as
és
felhőalapú
működésre
vonatkozó
the
world’s
leading
automation
biztonsági előírások tekintetébenprovider
a
with 30 million
automated
systems,
MindSphere
minden
főbb iparági
75 million contracted
meters and
szabványnak
megfelel,smart
így többek
one
million
connected
products
in the
közt a Nemzetközi Elektrotechnikai
field.
MindSphere
provides
state-of-theBizottság (IEC 62443), a Nemzetközi
art security while
acquiring
data in the
Szabványügyi
Szervezet
(ISO)/IEC
field, and
and storing it in
27001)
és transmitting
a vonatkozó kormányzati
the cloud. előírásainak
The securityisframework
irányelvek
eleget tesz.
of MindSphere is aligned with the
principles of industry standards, such as
International Electrotechnical
Commission (IEC 62443), International

Az
aktuális és for
historikus
adatok
Organization
Standardization
összekapcsolása,
és
(ISO)/IEC 27001) gyűjtése
and governmental
elemzése
révén a kezelők,
recommendations
for dataelemzők
handling
és
adatszakértők
rendkívül értékes
in cloud
environments.
tudásanyaghoz férnek hozzá, amely
felhasználható az üzletmenet
optimalizálására, javítására. A
társaságoknak most először nyílik
lehetőségük arra, hogy valóban
átláthatóvá tegyék teljes működésüket
– ezáltal nem csak meglevő üzleti
folyamataikat optimalizálhatják, de
a nyereségesség növelésére új üzleti
modelleket is kidolgozhatnak.

A
MindConnect
Integration
rugalmas
MindConnect
Integration
provides
a
megoldást
több adatrendszer
flexible waykínál
to connect
multiple dataés
systems
to MindSphere.
a
MindSphere
összekapcsolására.
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Openplatformszolgáltatás
platform as a service
Nyílt
Ahhoz, hogy az
adatokból
értelmezhető
Transforming
IoTloT
data
into meaningful
and
és hatékonyan
felhasználható
információkat
actionable
information
for companies
is not
nyerjünk,
minden
társaságnál
egyedi and
és
one
size fits
all. With
open standards
testreszabott
megoldás szükséges.
A nyílt
robust
APIs, MindSphere
enables developers
szabványoknak
és hatékony
to
build applications
that suitAPI-knek
a broad range
köszönhetően
a
MindSphere
lehetővé
of business requirements, and
connect and
teszi a fejlesztők
számára,
olyan
exchange
data with
a widehogy
range
of products
alkalmazásokat
with
little effort.alakítsanak ki, amelyek az
üzleti elvárások széles körének megfelelnek,
With
Siemens’ domain
across indusés amelyekkel
könnyenexpertise
és egyszerűen
tries
the global
of Amazon Web
lehetand
számos
termékscale
összekapcsolását
és
Services
(AWS) and Microsoft
Azure public
adatkommunikációját
megoldani.
cloud infrastructures, IoT solution development is accelerating. By accessing

A
MindSphere
lehetővé
MindSphere
enables
teszi
a fejlesztők
számára,
developers
to build
hogy
olyan alkalmazásokat
applications
to suit
alakítsanak
ki,of
amelyek
a
broad range
az üzleti elvárások
széles
business
requirements.
körének megfelelnek.
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A Siemens széles
MindSphere
openkörű
APIs,szaktudásának,
partners can develop
az Amazon applications
Web Servicesand
(AWS)
és adigital
high-value
deliver
Microsoft
felhő infrastruktúra
services
inAzure
collaboration
with Siemens and
globális
elterjedésének
köszönhetően
az IoT
AWS
or Azure.
With open
APIs and interopermegoldások
fejlesztése
egyre
gyorsul.
ability
with other
systems,
partners
can
develop, deploy and distribute their
A nyílt hozzáférésű
MindSphere
MindSphere
solutions
and offer API-k
them to the
révén aMindSphere
partnerek hatékony
és értékes
entire
community.
alkalmazásokat fejleszthetnek, és digitális
The
MindAccess DevOps
Plan aincludes
a
szolgáltatásokat
nyújthatnak
Siemensszel,
Developer
Planazand
an Operator
Plan, providAWS-sel vagy
Azure-ral
együttműködve.
ing
access
to a complete
environment for
A nyílt
API-kkal
és a más rendszerekkel
való
application
development
and
lifecycle manátjárhatóság lehetővé teszi
a partnerek
agement,
including
managing
applications
számára saját
MindSphere
megoldásaik
in
the production
environment.
With the
fejlesztését,
megvalósítását
és forgalmazását,
MindAccess
Developer
Plan,teljes
developers can
a MindSphere
felhasználók
közösségével való megosztását.

create
robust IoT
applications
using
A
MindAccess
DevOps
Plan része
a fejlesztői
advanced analytics
services,
includ(Developer
Plan) és and
kezelői
(Operator
Plan)
program,
amely hozzáférést
biztosít a
ing data management,
predictive
teljes
alkalmazásfejlesztési
és accelerate
életcikluslearning
and visualization to
kezelési
környezethez,
többek
közt gyártói
the development
process.
Developers
környezetben
történő
alkalmazáskezeléshez.
can easily develop,
register
and validate
their applications as well as access a
A
MindAccess expanding
Developer Plan
continuously
list ofsegítségével
APIs and
aservices.
fejlesztők
hatékony
IoT
The MindAccessalkalmazásokat
Operator Plan
hozhatnak
létre modern
analitikák for
provides a dedicated
environment
és
szolgáltatások
– többek
közt
running
production
applications.
adatmenedzsment,
prediktív
tanulás és
System administrators
can seamlessly
vizualizáció
–
használatával
a
fejlesztési
manage, run, monitor and publish
folyamat
felgyorsítására.
A
fejlesztők
applications for customers and partners
egyszerűen
tudják
by patronizing
the alkalmazásaikat
MindSphere Store.
létrehozni, regisztrálni és érvényesíttetni,
valamint az API-k és szolgáltatások
folyamatosan bővülő köréhez hozzáférni.

A MindAccess Operator Plan pedig
kifejezetten a gyártási alkalmazások
futtatásához szükséges környezetet
biztosítja.
A rendszeradminisztrátorok a MindSphere
Store támogatása révén hatékonyan
tudnak az ügyfelek és partnerek számára
alkalmazásokat kezelni, futtatni, figyelni és
közreadni.
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Powerful
applications
Hatékony industrial
ipari alkalmazások
és digitális
and
digital szolgáltatások
services
With
MindSphere,aSiemens
paving the
A
MindSphere-rel
Siemensismegnyitja
way
forabusinesses
to offer
az
utat
vállalkozások
előtt,their
hogyorganizations and
end customers
new digital
szervezeti
egységeik
és ügyfeleik
számára
szolgáltatásokat
services. új
Bydigitális
using powerful
industrial
kínálhassanak.
modernadvanced
analitikánanaapplications to Aleverage
alapuló,
hatékony realize
ipari alkalmazások
lytics, businesses
higher availrévén
növelni
tudják
abilityaasvállalkozások
well as improved
productivity
produktivitásukat,
erőforrásaik
and efficiency for individual
machines,
rendelkezésre
állását, illetve
konkrét
entire plants, systems
or globally
disgépek,
vagy
tributedüzemek,
machinerendszerek
fleets.
globálisan működő eszközflották
hatékonyságát.
As a standard and best-practice IoT
starting point, MindSphere users can
Az
IoT használat
egyik legegyszerűbb
leverage
the MindAccess
IoT Value Plan
és
javasolható
kiindulási
to leginkább
quickly configure
assets
and begin
pontjaként,
a MindSphere
felhasználók
collecting data
and monitoring
with the
kiaknázhatják
a MindAccess
Value
MindSphere Fleet
Manager. IoT
With
Plan
előnyeit,
könnyen
gyorsan
easy-to-use
data
modelés
configuration,
konfigurálhatják
eszközeiket,
MindSphere users
can locate és
connected
megkezdhetik
az adatok
gyűjtését és
assets at a glance
on a geographical
figyelését
a MindSphere
Fleet Manager
map and monitor
the condition
of
alkalmazással.
the assets in real time. Additional
MindSphere applications can be
Az
egyszerű
adatmodell-konfigurációnak
accessed
to further
unleash the value of
köszönhetően
a MindSphere
IoT data.
felhasználók térképen, egyetlen
pillantással
áttekinthetik
a hálózatba
Product Intelligence
is a MindSphere
kapcsolt
eszközöket,
és valós időben
application
that automatically
discovers
követhetik
azok
állapotát.
insights from
contextualized
product
performance data. By providing greater
Az
IoT adatokban
rejlő and
potenciál
visibility
into product
supply chain
kiaknázásához
további
MindSphere
performance, you will prevent
costly
alkalmazások
állnak rendelkezésre.
recalls, solve quality
problems faster

and close the loop between design and
A Product Intelligence elnevezésű
product performance.
MindSphere alkalmazás automatikusan
információt
generál a kontextusba
Manage MyMachines
is a MindSphere
helyezett
termékteljesítmény-adatokból,
application that provides transparency
és
jelentést
a termékekről.
across
your küld
machines
anywhereEzáltal
in the
jobb
rálátást
kapunk
a
termékek
world. With the configuration
and disés
beszállítói
működésére,
play
of criticallánc
monitoring
variables,
megelőzhetővé válnak a költséges
insightful information on current
termékvisszahívások, gyorsabban
operations and productivity history are
megoldhatók a minőségi problémák,
used to reduce machine inspection and
rövidre zárható a tervezés és a
maintenance costs.
termékteljesítmény közötti kapcsolat.
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Using
MindServices
accelerates
your IoT
A Manage
MyMachines
elnevezésű
initiative
withalkalmazással
flexible and cost-effective
MindSphere
átláthatóan
training
and professional
és egyszerűen
kezelhetővéservices.
válnak a
különböző
földrajzi
helyekenand
működő
Benefit
from
the experience
gépek ésofberendezések.
A figyelendő,
insights
Siemens’ MindSphere
experts
kritikus változók
throughout
your beállításával
MindSphere és
journey.
kijelzésével hatékonyan
nyomon
MindSphere
Academy offers
training for
követhetőusers
a berendezések
pillanatnyi
business
and developers
to scale
állapota
és szerviztörténete,
illetve
your
business
with digital solutions.
jelentősen csökkenthetők
a gép proMindSphere
Professional Services
ellenőrzési
és throughout
karbantartási
költségei.
vides
support
your
IoT
solution lifecycle, from developing new
A MindServices
rugalmas és your full
applications
to implementing
költséghatékony
képzésekhez és
MindSphere IoT solution.
professzionális szolgáltatásokhoz
biztosít
hozzáférést.
Ön is
To
address
the broadTanuljon
scope and
a
Siemens
MindSphere
szakértőitől,
complexity of digital transformation
építsenalla industries,
szakemberek
tapasztalataira.
across
MindSphere
has A
MindSpherean
Academy
képzéseket
established
extensive
network kínál
of
üzleti felhasználók
és fejlesztők
számára
world-class
partnerships
with broad
a vállalkozásuknak
leginkább
megfelelő
domain
expertise and
information
techdigitális
megoldás
kialakításához.
A
nology (IT) capabilities. The MindSphere
MindSphere
Professional
global
partner
ecosystem Services
provides a
támogatást
nyújt
megoldás
teljes
robust offering of az
IoTIoT
solutions
and
életciklusa során, az új alkalmazás
services with the flexibility to match
fejlesztésétől a teljes körű MindSphere
customers’ requirements. MindSphere
IoT megoldás megvalósításáig.
provides partners with an unparalleled
opportunity to participate in the digital
A minden iparágra kiterjedő, digitális
transformation of companies regardless
átállás komplexitására való tekintettel
of industry or size.
a MindSphere a világ számos,
vezető információtechnológiai (IT)
társaságával és szolgáltatóival áll szoros
együttműködésben. A MindSphere
globális partner ökoszisztéma a
rugalmas és személyre szabható IoT
megoldások és szolgáltatások széles
körét biztosítja.
A MindSphere egyedülálló lehetőséget
biztosít arra, hogy a partnerek
iparágtól és mérettől függetlenül részt
tudjanak venni a vállalkozások digitális
átalakításában.

MindSphere
provides
partners
A
MindSphere
egyedülálló
lehetőséget
with an arra,
unparalleled
opportunity
biztosít
hogy a partnerek
iparágtól
és mérettől
függetlenül
to participate
in the digital
részt
tudjanak venni
a vállalkozások
transformation
of companies
digitális
átalakításában.
regardless
of industry or size.
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Zárt
hurkos (closed-loop)
Closed-loop
innovationinnováció
teljes
körű
digitális iker
technológiával
with
end-to-end
digital
twin
A MindSphere
elsődleges
célja az IoT IoT
adatok
a működésiproduction
hatékonyságot
Digitalizing
and transforming
data into Ez nemofcsak
performance,
and product are
digitalizálása
és valósresults
üzleti are
eredményekké
segíti, de
lehetővé This
teszi helps
a szimulációk
real business
core drivers of
connected.
not only és
drive operaalakítása.
A MindSphere-re
épült,
hatékony
teszteredmények
összevetését
a valós
MindSphere.
High-value
industry-based
tional efficiency,
but also
to compare
ipari alkalmazások
applicationsmérhető
built on eredményeket
MindSphere deliver megfigyelésekkel.
simulation and test results with real-world
hoznakmeasurable
digitális szolgáltatások
results usinghasználatával.
digital services.
observations.
Az ügyfelek mostantól a teljes értékláncot
In addition, companies can leverage
Customers can
now optimize
the entire
A társaságok
emellett
optimalizálhatják,
a tervezéstől
a gyártáson
át
MindSphere
to felhasználhatják
close the digital twin loop with
value
chain,
from
design
and
production to
a MindSphere-t
a
terméktervezés,
a
teljesítményig.
product ideation, realization and utilization.
performance.
termékmegvalósítás
termékfelhasználás
By seamlessly és
integrating
operational data
digitálisthroughout
iker hurkának
zárásához.
A
működési
the value chain, the digital twins
adatok az értéklánc mentén történő, tökéletes
integrálásával a teljesítményhez, a gyártáshoz
és a termékhez kapcsolódó digitális ikrek
összekapcsolhatók.

Az ügyfelek
a teljes
Customers
canmostantól
now optimize
the
entire
value chain,
from design and
értékláncot
optimalizálhatják,
production
to performance.
a tervezéstől
a gyártáson át a
teljesítményig.
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A MindSphereisfelhőalapú,
nyílt,
MindSphere
the cloud-based,
IoT operációs
rendszer
open
IoT operating
system
MindSphere
connects
A MindSphere
a fizikai real
eszthings
digital
world and
közökettoathe
digitális
világgal
enables
high-value
industryösszekapcsolva
lehetővé
teszi
based
applications
and digital
hatékony
szektorspecifikus
alkalmazások
és digitális
services
to drive
business
szolgáltatások felhasználását
success.

a sikeres üzleti működés
érdekében.

Ahogy
világunkban
rohamosan
nő aconnected,
As
the world
becomes
increasingly
hálózatba
kapcsolt
eszközök
száma
és
digitalization – using digital technologies
to
aránya,
a
digitalizáció
–
digitális
technológiák
transform business operations – is a key
használata az that
üzletiwill
működés
differentiator
enable átalakításához
companies to
– kulcsszerephez
jut az
üzleti
siker ésof Things
remain
competitive.
Using
Internet
versenyképesség
megőrzése
terén. devices
data
driven by billions
of intelligent
generating massive volumes of data, digitaliA több promises
milliárd intelligens
eszköz
által
zation
lower costs,
improved
generált,
hatalmas
adattömeget
feldolgozó
production quality, flexibility, efficiency,
IoT hálózat (a Dolgok Internete) révén,
shorter response time to customer requests
a digitalizáció alacsonyabb költséget,
and market demands, and also opens up new
magasabb gyártási minőséget, rugalmasságot,
business opportunities and services. With
hatékonyságot, az ügyféligényekre és piaci
MindSphere, Siemens is addressing these
változásokra történő gyorsabb reagálást
challenges across our entire business and
tesz lehetővé, és új üzleti lehetőségek és
enabling
other előtt
companies
to unlock
their full
szolgáltatások
nyitja meg
az utat.
potential with IoT data.

A
MindSphere
révén times,
a Siemens
ezekre flexibila
Cutting
throughput
increasing
kihívásokra
kínál
választ,
és
lehetővé
teszi
ity, enabling individualized mass production,
minden
társaságconsumption
számára, hogy
IoT adatok
and optimizing
of az
energy
and
segítségével
a
resources aremaximálisan
some of thekihasználják
challenges facing
bennük
rejlőtoday.
potenciált.
companies
They must optimize the

entire value chain, from design, production
Az
átfutásiand
idők
csökkentése,
planning
engineering
to nagyobb
services.
rugalmasság,
személyre
szabott
MindSphere and industry-driventermékek
applications
sorozatgyártása,
erőforrásand solutions areenergiaenablingésthe
increased
felhasználás optimalizálása: ezek a fő
availability, capacity and resilience of any type
kihívások állnak napjainkban a vállalatok előtt.
of infrastructure in areas such as industry,
Optimalizálniuk kell a teljes értékláncot, a
energy and mobility healthcare systems,
tervezéstől, gyártástervezésen át egészen a
among others. By collecting, contextualizing
szolgáltatásokig. A MindSphere és az iparági
and analyzing the vast amount of available
megoldások és alkalmazások lehetővé teszik
data,
companies
will gain
transformational
bármely
infrastruktúra
hozzáférhetőségének,
insights
to make
informed decisions
and
kapacitásának,
rugalmasságának
javítását
changes
to
improve
profitability.
az ipar, az energiaipar, az egészségügy
területén
és számos
más
szektorban.
A digital
MindSphere
connects
real
things to the
rendelkezésre
álló hatalmas
mennyiségű
world
and enables
high-value
industry-based
adat
összegyűjtése,
szövegkörnyezetbe
applications
and digital
services to drive busihelyezése
és
elemzése
révénplatform-as-aa társaságok
ness success. With its open
olyan
értékes
információkra
tesznek
szert,a rich
service capabilities, MindSphere enables
amelyekkel
hatékonyan
képesek
megalapozott
partner ecosystem, including solution partdöntéseket
hozni developers
és a nyereségességet
javító
ners, application
and connectivity
változtatások megtenni.
partners to offer innovative IoT solutions.
By seamlessly integrating operational data
A MindSphere a fizikai eszközöket
throughout the value chain, companies will
a digitális világgal összekapcsolva
not only drive operational transparency, but
lehetővé teszi hatékony szektorspecifikus
also compare simulation and test results with
alkalmazások és digitális szolgáltatások
real-world observations to gain a competitive
felhasználását a sikeres üzleti működés
advantage.
érdekében. Nyílt platformszolgáltatási
funkcióival a MindSphere gazdag partner
ökoszisztémát tesz lehetővé, így többek
közt a megoldásszállító partnereknek és
alkalmazásfejlesztőknek innovatív IoT
megoldásokat kínálhat. A működési adatok az
értéklánc teljes hosszában történő, tökéletes
integrációjával a társaságok nemcsak a
működési átláthatóságot javítják, hanem a
versenyelőny megszerzésének érdekében
szimulációs és teszteredményeket tudnak
összehasonlítani valós megfigyelésekkel.
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