
‘s Werelds eerste no-code
IIoT platform

IXON wil de IIoT transitie onder machinebouwers
stimuleren en ze hierbij ondersteunen. Dit doet IXON 
door een veilige cloud omgeving te bieden met alle 
technologie die nodig is om IIoT direct toegankelijk te 
maken voor elke machinebouwer wereldwijd. Ervaar 
betere samenwerking, toekomstige groei en snellere

ontwikkeling - en profiteer van nog meer vrijheid 
om het platform zo in te richten en aan te passen dat 
het optimaal aansluit op jouw specifieke behoeften. 
Met IXON Cloud blijf je gedurende de hele levenscyclus 
van je machines waarde toevoegen voor je klanten.

IXON biedt een end-to-end IIoT oplossing voor al je 
behoeften op het gebied van service en onderhoud 
op afstand: van hardware tot de cloud.



Dé Industriële IoT oplossing
die met je meegroeit

Samenwerken vanuit je 
eigen serviceportaal

Werk samen met klanten en partners vanuit jouw 
eigen service portaal om je machines te monitoren en 
optimaliseren. Beheer al je machines en gebruikers 
vanuit je eigen web portaal. IXON Cloud is altijd en overal 
toegankelijk en is volledig naar wens aan te passen.

      Fleet manager

      Gebruikersrechten en toegangsbeheer

      White labelling

E�ciënte service op afstand

Verbind je machines, reduceer ongeplande
machinestilstand en til je service naar een hoger
niveau met toegang op afstand. IXON Cloud biedt
alle mogelijkheden om jouw industriële apparatuur 
veilig op afstand te programmeren, in bedrijf te 
stellen en te monitoren.

      
      Connectiviteitsproducten

      Toegang op afstand (VPN, VNC, HTTP)

IXON´s alles-in-één oplossing helpt

machinebouwers met de implementatie

van IIoT. De complete IXON oplossing

bestaat uit een scala aan functies die

passen bij het volledige digitale

transitietraject.

IXON Cloud is ontworpen om een snelle en 
eenvoudige start met connectiviteit mogelijk te 
maken en biedt extra functies bij elke stap op 
weg naar volledige IIoT volwassenheid.
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Wil je meer
weten?

Lees één van onze
klantverhalen op
www.ixon.cloud/cases

Wil je het platform zelf ontdekken? 
Verken IXON Cloud op
www.ixon.cloud/free-tour

Neem contact op om de
opties te bespreken via
www.ixon.cloud/contact

Verbeter machineprestaties 
en voorspel onderhoud

Analyseer en optimaliseer systemen en klantprocessen
met behulp van machine data. Presenteer storingscodes
en prestaties in deelbare machine dashboards. 
Onderneem pas actie wanneer het nodig is en 
voorspel onderhoud met alarmen. Allemaal eenvoudig 
in te stellen in IXON Cloud zonder een enkele regelcode.

      Cloud data logging

      Data visualisatie studio

      Alarmen

Gebruikt door 2.500+ machinefabrikanten

Verbeter machineprestaties 
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Add components

Bouw verder op een 
krachtige basis

IXON Cloud is een open en uitbreidbaar Industrieel IoT
platform. Versnel de ontwikkeling van je eigen IIoT project,
en combineer de kracht van een bewezen standaard met 
de unieke mogelijkheden van een maatwerkapplicatie. 
Integreer met externe systemen (CRM, ERP) en bouw je 
maatwerk app bovenop een solide en veilige basis.

      Aangepaste in-app componenten

      API

      Integraties


