PLATAFORMA DE INTERNET DAS COISAS

THINGWORX
Remova suas barreiras da transformação digital com
uma plataforma de IoT desenvolvida para lidar com
seus desaﬁos de negócios.

FALE COM UM ESPECIALISTA

THINGWORX
O ThingWorx é uma plataforma completa,
projetada especiﬁcamente para IIoT (Internet das
Coisas Industrial). Ela fornece ferramentas e
tecnologias que capacitam as empresas a
desenvolver e implantar soluções inovadoras,
escaláveis e poderosas de Internet das Coisas
(IoT) e Realidade Aumentada (RA), proporcionando
altos níveis de retorno do investimento (ROI).

CAPACIDADES DO THINGWORX

Construa

Conecte
Padronize a conectividade para
dispositivos, aplicativos e sistemas
para múltiplas fontes de dados IoT.

Use ferramentas e aplicativos préconstruídos para acelerar o ritmo e
dimensionar facilmente soluções de
IoT e experiências de realidade
aumentada completa.

Gerencie

Analise
Extraia percepções em tempo real de
dados de IoT para otimizar
proativamente as operações e
prevenir problemas.

Assuma o controle de dispositivos
conectados, processos e sistemas e
dê um impulso no desempenho e na
visibilidade entre operações.

Experimente
Forneça formas mais seguras e
eﬁcientes de engajamento dos
usuários com objetos e sistemas
físicos.

FALE COM UM ESPECIALISTA

Com ThingWorx, as empresas criam produtos,
operações e software inteligentes e conectados
para criar soluções IoT poderosas que transformam
rapidamente os negócios

POR QUE THINGWORX?

Aumente sua receita
Amplie para novos
mercados e aumente a
produtividade da sua
empresa com novos
modelos de negócios.

Melhore a qualidade
Aprimore a qualidade dos
seus produtos, serviços e
operações tornando-os mais
seguros e dimensionáveis.

Acelere a inovação

Reduza os custos

Chegue mais rápido ao
mercado com um conjunto
avançado de recursos.
Envolva e estenda ativos
existentes em uma solução
conectada.

Utilize dados de IOT para
aumentar a produtividade,
reduzir custos e aumentar a
eﬁciência

Maximize a ﬂexibilidade

Rápido desenvolvimento

Assuma o controle da
implantação e ofereça
suporte ﬂexível com uma
infraestrutura local, na
nuvem ou hibrida.

Recursos e funções
integradas que permitem
um desenvolvimento
contínuo para uma rápida
entrega sem a necessidade
de praticamente nenhum
código.

Análise Preditiva e Prescritiva
ThingWorx contém recursos analíticos nativos que fornecem
percepções conﬁáveis e acionáveis para aplicativos construídos
na plataforma. Os modelos são criados usando análise de dados
e aprendizado de máquina automatizada, que fornece
diagnósticos de resultados preditivos e prescritivos por meio de
uma interface de usuário intuitiva.
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