
IXON pomaga konstruktorom maszyn oraz ich użytkownikom przejśd na 
wyższy poziom funkcjonalności IIoT zapewniając bezpieczne, proste  
w  obsłudze i łatwo dostępne środowisko chmurowe. Zapewnij sobie 
lepszą współpracę i szybszy rozwój. Skorzystaj z jeszcze większej swobody  
w konfigurowaniu i dostosowywaniu platformy do swoich indywidualnych 
potrzeb.  Niezależnie czy jesteś producentem maszyny, czy klientem 
koocowym IXON będzie dla ciebie wartością dodaną. 

Twoja platforma IIoT bez ani jednej linijki kodu 

IXON oferuje kompleksowe rozwiązanie IIoT dla 
wszystkich twoich potrzeb w zakresie zdalnego  
monitoringu i serwisu maszyn: od sprzętu po 
chmurę.  

Rozwiązanie IIoT, które rozwija się 
razem z tobą 

IXON ma podejście „All-In-One”, które 
pomaga krok po kroku zaimplemento-
wad funkcjonalności IoT.  Kompletne 
rozwiązanie od IXON to szereg narzędzi 
umożliwiających przeprowadzenie peł-
nej transformacji cyfrowej twojej ma-
szyny. 



Współpracuj z partnerami za po-
średnictwem własnego spersonali-
zowanego portalu serwisowego, 
monitoruj i optymalizuj swoje 
maszyny. Zarządzaj wszystkimi 
maszynami i użytkownikami za 
pomocą własnego portalu interne-
towego.  
> Zarządzalny portal  
> Własny branding 
 

Połącz swoje maszyny z portalem, 
zredukuj ilośd nieplanowanych 
wyjazdów i przestojów maszyn. 
IXON Cloud oferuje wszystkie moż-
liwości zdalnego programowania, 
uruchamiania i monitorowania 
urządzeo przemysłowych. 
 
> Zdalny dostęp VPN 
> Obsługa VNC, HTTP, Websocket 

Współpraca w oparciu 
o własny portal  

Wydajny zdalny 
 serwis 

Analizuj i optymalizuj proces  
przy użyciu danych maszynowych. 
Stwórz dashboardy wizualizacyjne. 
Podejmuj zaplanowane działania 
tylko w razie potrzeby, gdy maszy-
na cię powiadomi  o alarmie. 
Wszystko zrobisz w IXON Cloud bez 
użycia ani jednej linijki kodu. 
> Logowanie danych 
> Alarmy 
 

Połącz swoją maszynę z platformą 
IXON Cloud i w prosty sposób uzy-
skaj elastycznośd i funkcjonalności 
IIoT. Integruj się  z systemami 
zewnętrznymi (CRM, ERP) i buduj 
swoją aplikację na solidnym  
i bezpiecznym fundamencie. 
 
>Edytowalne komponenty platformy 
> Integracja przez API 

Pełna kontrolna nad maszyną  

i procesem produkcyjnym 

Długofalowy rozwój i integracja  

z innymi systemami 

Dystrybutor komponentów automatyki przemysłowej 
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