
A IXON visa estimular e ajudar à transição para IIoT de 
todos os construtores de máquinas, proporcionando 
um ambiente seguro na nuvem com toda a tecnologia 
necessária para tornar a IIoT diretamente acessível a 
todos os fabricantes de máquinas em todo o mundo. 
Experimente uma melhor colaboração, crescimento 

no futuro e desenvolvimento rápido - e beneficie de ainda 
mais liberdade para configurar e customizar a 
plataforma, para melhor a adequar às suas necessidades 
específicas. Com a IXON Cloud, continuará a oferecer 
valor acrescentado aos seus clientes ao longo de todo o 
ciclo de vida das suas máquinas.

A primeira plataforma
IIoT no-code do mundo
A IXON oferece uma solução IIoT de ponta a ponta 
para todas as suas necessidades de assistência e 
manutenção remotas: do hardware à nuvem.



A solução de IoT Industrial
que cresce com você

Colabore a partir do seu
próprio portal de serviços

Colabore com clientes e parceiros a partir do seu 
próprio portal de serviços, para monitorizar e otimizar 
as suas máquinas. Faça a gestão de todas as suas 
máquinas e usuários através do seu próprio portal web. 
A IXON Cloud está acessível em qualquer altura, em 
qualquer lugar e pode ser inteiramente personalizada 
conforme desejar.

      Fleet manager

      Direitos de usuário e gestão de acessos

      White labelling

Assistência remota e�ciente

Conecte as suas máquinas, reduza tempos de 
inatividade não planeados das máquinas e leve a sua 
assistência a um nível superior com o acesso remoto. 
A IXON Cloud oferece todas as possibilidades para 
programar, colocar em funcionamento e monitorizar 
remotamente os seus dispositivos industriais 
com segurança.

      Produtos de conectividade

      Acesso remoto (VPN, VNC, HTTP)

A solução tudo-em-um da IXON ajuda os 

construtores de máquinas na implementação 

passo a passo da IIoT. A solução IXON 

completa abrange várias funcionalidades 

que se adequam ao percurso completo da 

transformação digital.

Está desenhada para possibilitar uma 
introdução fácil e rápida à conectividade e 
oferece funcionalidades adicionais para cada 
etapa em direção à total maturidade da IIoT.

Colabore a partir do seu
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Quer saber
mais?

Leia as histórias dos
nossos clientes em
www.ixon.cloud/cases

Tem vontade de descobrir a 
plataforma? Explore a IXON Cloud em
www.ixon.cloud/free-tour

Entre em contacto para
discutir mais opções via
www.ixon.cloud/contact

Melhore e anteveja a
manutenção

Analise e otimize sistemas e os processos dos clientes, 
usando dados de máquinas. Apresente códigos de 
erros e desempenho em painéis de máquinas divisíveis. 
Tome medidas apenas quando necessário e anteveja a 
manutenção com alarmes. Tudo facilmente configurado 
na IXON Cloud sem uma única linha de código.

      Registo de dados na nuvem

      Estúdio de visualização de dados

      Alarmes

Usada por mais de 2.500+ fabricantes de máquinas

Melhore e anteveja a
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Add components

Continue a construir sobre uma
fundação robusta

A IXON Cloud é uma plataforma de IoT Industrial 
aberta e expansível. Acelere o desenvolvimento do 
seu próprio projeto de IIoT e combine o poder de uma 
norma comprovada com as capacidades únicas de uma 
aplicação customizada. Integre com sistemas externos 
(CRM, ERP) e componha a sua app customizada sobre 
uma fundação sólida e segura.

      Customização de componentes da app

      API

      Integrações


