EcoStruxure
Machine Advisor
TM

Altijd en overal verbonden met uw
machines in de cloud

Ontdek EcoStruxure Machine Advisor: het open en digitale
cloud-gebaseerde serviceplatform waarmee machinebouwers
machines op afstand kunnen volgen, monitoren en repareren.
EcoStruxure Machine Advisor stelt machinebouwers in
staat eindklanten nieuwe services aan te bieden door data
van machines om te zetten in relevante inzichten en acties.
Door de open architectuur is deze service beschikbaar
voor alle machines ongeacht het merk en type besturing en
componenten.

Meer inzicht en controle: Track, Monitor, Fix
Met EcoStruxure Machine Advisor kunnen machinebouwers meer
efficiëntie en inzicht uit hun machines halen. Met de functionaliteiten
Track, Monitor en Fix biedt het op Microsoft Azure ontwikkelde
cloudplatform drie krachtige services die zorgen voor meer inzicht en
controle.

se.com/nl/machineadvisor

Meld u aan voor de 90
dagen trial van EcoStruxure
Machine Advisor
Deze trial van EcoStruxure Machine
Advisor biedt real-time inzicht in
de activiteiten en prestaties van
uw machine, intuïtief vormgegeven
middels een dashboard dat u via de
cloud vanaf elke device kunt bereiken.
Deze gratis proefperiode biedt u de
mogelijkheid om alle gemakken en
voordelen van EcoStruxure Machine
Advisor te ontdekken. De software is
90 dagen gratis toegankelijk.

Volg machines en plan activiteiten

Verzamel machinegegevens en bewaak prestaties

Los problemen op en repareer machines op afstand

Track: machinebouwers kunnen de
locatie van al hun machines op alle
productielocaties wereldwijd visualiseren, met real-time toegang tot
documentatie en geschiedenis zoals
stuklijsten, handleidingen, en onderhoudslogboeken. Aan de hand van een
logboek houden gebruikers real-time
zicht op activiteiten, beheer en onderhoud van elke individuele machine.

Monitor: de op de cloud gebaseerde software stelt machinebouwers in
staat om gedurende de gehele levenscyclus machinegegevens real-time
te verzamelen en te visualiseren. Met
een analyse van Overall Equipment
Effectiveness (OEE), widgets voor
prestaties tegen belangrijke KPI’s en
andere trends en gepersonaliseerde
dashboards om de beschikbaarheid
en uitvoerkwaliteit van machines te
controleren.

Fix: machines programmeren en storingen verhelpen gebeurt op afstand. Fix
biedt externe toegang tot de technische
software in de cloud waardoor servicemedewerkers “software-as-a-service”
kunnen gebruiken en hiermee altijd de
juiste versie en bibliotheken bij de hand
hebben.
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Eén EcoStruxure architectuur
voor vier eindmarkten

EcoStruxure Augmented
Operator Advisor
Onderhoud wordt vereenvoudigd door
middel van de beschikbaarheid van
contextuele informatie en real-time
data, de mogelijkheid om stap-voorstap vaste procedures te loggen en te
doorlopen, en door gebruik te maken
van Augmented Reality waardoor
operators virtuele objecten kunnen
projecteren op de bestaande installatie.

Open platform om maximaal te profiteren van machinedata
EcoStruxure Machine Advisor is
onderdeel van de module Apps,
Analytics & Services, een portfolio van
diensten binnen de Schneider Electric
IoT-enabled architectuur EcoStruxure
Machine. EcoStruxure is een open
en IoT-geschikte systeemarchitectuur
en -platform en is opgebouwd uit drie
niveaus: Connected Products, Edge
Control (controle- en beheersoftware)

en intelligente Apps, Analytics &
Services. Gebruikers kunnen deze
oplossingen zowel lokaal als in de
cloud integreren. De verschillende
functionaliteiten van het EcoStruxureplatform hebben één ding gemeen:
door IT en OT te verbinden, zorgt het
platform ervoor dat machinebouwers
maximaal profiteren van beschikbare
machinedata. Het helpt hen om de

beschikbare data te vertalen naar
actiegerichte intelligentie en betere
besluitvorming.
EcoStruxure stelt machinebouwers
in staat eindklanten nieuwe digitale
services te bieden en te concurreren in
het digitale tijdperk.
Blijf 24/7 in verbinding met uw machines,
ongeacht waar u zich bevindt.
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