
Multiprotocol-oplossing nexy, winnaar van
de technologie-ranking "MESURES 2019"!
10-09-2019

In het kader van de technologie-ranking van dit jaar reikte het MESURES-magazine op 19
september verschillende prijzen uit aan tien bijzonder innovatieve bedrijven op het gebied
van sensortechnologie en automatisering. De jury bekroonde steute's "nexy multiprotocol-
oplossing voor draadloze sensornetwerken" met de eerste prijs in de categorie "industriële
software".

Sylvie Cohen, General Planner of the IoT World and MtoM Embedded fairs, together
with Jean Marc Jacob, general manager of steute France, at the prize ceremony in Paris.
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 Deze 1ste prijs bevestigt nog maar eens het uitstekende werk dat de Franse
dochteronderneming, gevestigd in Meylan bij Grenoble, levert. steute France is sinds 2006 in
Frankrijk aanwezig en heeft onder leiding van Jean-Marc Jacob al vele klanten kunnen
binnenhalen dankzij de kwaliteit en innovatieve eigenschappen van zijn producten. De
dochteronderneming had de jury  in de technologie-ranking 2009 van het MESURES-
magazine al overtuigd met het aanbod aan draadloze Energy Harvesting-schakelaars. In de
ranking 2019 kon de steute zich opnieuw doen gelden ten opzichte van bekende
concurrenten: andere genomineerde bedrijven in de categorie “Industriële Software” waren
Schneider Electric, Siemens, Omron, Rockwell Automation, PTC, Sick en Linaware.

nexy: draadloze sensornetwerkoplossingen voor de industrie en intralogistiek

Dankzij de geïntegreerde nexy-oplossing communiceren de mobiele machines en installaties
van de productie-eenheden rechtstreeks en draadloos met het IT-netwerk van het bedrijf.
Dankzij een gecombineerd aanbod van diensten, software en sensoren, kunnen de klanten
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van steute hun materiaalstroom automatisch aansturen en de productiviteit optimaliseren
door de verzamelde sensorgegevens in real time te analyseren. steute levert zo een
belangrijke bijdrage aan de digitale transformatie van genetwerkte fabrieken en biedt zijn
klanten de mogelijkheid om aan mobiliteit en flexibiliteit te winnen, de productiekosten te
optimaliseren en het concurrentievermogen te vergroten.

 nexy-oplossingen zijn bijzonder geschikt voor continue productieprocessen op basis van
FTS (Mesures, 2019). Deze innovatieve aanpak zal tegen het einde van het jaar worden
geïmplementeerd voor de productie van prestigieuze voertuigen in de automobielindustrie. »
meer informatie   

Toepassingsvoorbeelden van de nexy-oplossing:
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https://www.steute.com/fileadmin/Presse/Fachbeitr%C3%A4ge/en/22362-2567_SPS-Magazin_Weckruf-per-Funk_EN.pdf
https://www.steute.com/fileadmin/Presse/Fachbeitr%C3%A4ge/en/22362-2567_SPS-Magazin_Weckruf-per-Funk_EN.pdf
https://www.nexy.net/nl/oplossingen.html
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