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Automationsnytt med Stories

Det våras för IIoT – industriprylarnas internet
på turné
En hel massa data genereras i produkter, system, maskiner, applikationer och
anläggningar – se till att du tar vara på den guldgruva som finns tillgänglig! Att koppla
upp tillgångarna så att du kan samla in, analysera och visualisera data, lokalt eller i
molnet, och därigenom optimera produktionen är vad som gäller nu – missa därför inte
IIoT-dagarna nu i vår! Missa heller inte dagens webbinarium om Simatic PCS 7 och
smart instrumentering, vårens utbildningsnyheter och vår nya webbinarieserie om
hållbarhet i praktiken.

STORIES
The IoT story – the rapid rise of a
technology that’s changing the
world

STORIES FÖR ÖRONEN
Podcast: How sustainability is
becoming a key driver for IoT
investments

Läs även 15 procent lägre energiåtgång med IIoT-uppkopplad Logo och SKF uses
cloud to offer new business models. Ännu mer för ögon och öron finns på
siemens.se/stories och siemens.com/stories.

AKTUELLT
Industriprylarnas internet på turné
i maj: IIoT-dagarna i Gävle, Solna,
Jönköping och Malmö

PRODUKTNYTT
Med den industriella IoTgatewayen Simatic IOT2050 får
du ordning på dina maskindata

PRODUKTNYTT
Industri-pc:n Simatic IPC520A
Tensorbox tar AI-applikationen till
nästa nivå

PRODUKTNYTT
Det Linuxbaserade
operativsystemet för applikationer
i industrimiljö

SMARTA TIPS
Så säkerhetskopierar du
skivavbilden av industri-pc:ns
operativsystem

SMARTA TIPS
Lyssna på innovatörer, experter
och visionärer: Unlock the full
potential of IoT

Service och support | SITRAIN utbildningscenter | Webbinarier | Poddar | Smart finansiering |
Industrial Security | Industry Mall | Solution Partner | Frågelåda | Kontakta oss

Mycket nytta och nöje, lokalt och i
molnet, önskar vi!
Siemens Digital Industries
Ann-Louise Lindmark
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Höstens tidning kom ut i november. Nästa tidning kommer i vår. Äldre utgåvor finns
på siemens.se/automationsnytt där också reportage, aktuellt, produktnytt, tips
från tekniska supporten och övriga smarta tips finns samlade.
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