
Wieloprotokołowe rozwiązanie sieciowe
nexy, laureat rankingu technologicznego
„Mesures 2019”!
09/10/2019

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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Francuski magazyn MESURES przyznał we wrześniu ubiegłego roku nagrody w swoim
rankingu technologicznym.  W kategorii oprzyrządowania i automatyki nagrodzono dziesięć
szczególnie innowacyjnych firm. Na najwyższym stopniu podium w kategorii
„Oprogramowanie przemysłowe” znalazła się firma steute. Jury postanowiło nagrodzić
„wieloprotokołowe rozwiązanie sieciowe nexy, przeznaczone do tworzenia
bezprzewodowych sieci czujników”.

 Otrzymana 1. nagroda świadczy o doskonałej pracy francuskiej filii firmy steute z siedzibą w
Meylan niedaleko Grenoble, działającej pod kierownictwem Pana Jean-Marc Jacoba.
Obecna we Francji od 2006 roku, steute France przekonała wielu Klientów jakością i
innowacyjnością oferowanych produktów. Podczas podobnego rankingu technologicznego
przeprowadzonego w 2009 roku firma steute uwiodła jury magazynu MESURES swoją ofertą
samowystarczalnych łączników radiowych ze zintegrowanym generatorem energii. W
rankingu technologicznym 2019 steute konkurowała z wieloma znanymi markami: wśród firm
nominowanych w kategorii „Oprogramowanie przemysłowe” możemy wymienić Schneider
Electric, Siemens, Omron, Rockwell Automation, PTC, Sick, Siemens i Linaware.

nexy: sieć czujników bezprzewodowych dla przemysłu i intralogistyki

Dzięki wykorzystania nexy maszyny i instalacje z poszczególnych działów produkcyjnych
komunikują się drogą radiową bezpośrednio  z siecią informatyczną firmy. Łącząc czujniki,
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oprogramowanie i usługi w jedną całość, steute umożliwia Klientom w pełni automatyczne
uzupełnianie zapasów i optymalizację wydajności poprzez analizę danych zbieranych w
czasie rzeczywistym. steute przyczynia się w ten sposób do cyfrowej transformacji zakładów
produkcyjnych i oferuje swoim Klientom wyjątkową okazję do zwiększenia elastyczności,
optymalizacji kosztów produkcji i zwiększenia konkurencyjności. 

 Technologia nexy szczególnie dobrze nadaje się do wspierania procesów produkcji opartych
na ciągłym przepływie materiałów, przy wykorzystaniu autonomicznych pojazdów AGV
(Mesures, 2019). To innowacyjne rozwiązanie zostanie wdrożone do końca roku w
przemyśle motoryzacyjnym, przy produkcji prestiżowych pojazdów » dowiedz się więcej

Przykłady zastosowań nexy:
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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.nexy.net/pl/rozwiazania.html
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