
Solução Multiprotocolo nexy ganha prêmio
do ranking tecnológico "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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No Evento do seu ranking tecnológico a revista MESURES concedeu no dia 19 de
setembro, vários prêmios que consagraram dez empresas particularmente inovadoras no
campo de instrumentação e automação. No primeiro passo do pódio na categoria "Software
Industrial", o júri decidiu premiar o "A solução de multiprotocolo nexy para rede de sensores
wireless" da Steute.

 O primeiro prêmio atesta o trabalho da subsidiaria francesa em Meylan (38), dirigida por
Jean-Marc Jacob. Presente na França desde 2006, A Steute França tem convencido muitos
clientes da qualidade e característica inovadora de seus produtos. Durante o ranking
tecnológico de 2009, a subsidiaria já havia despertado o interesse do júri com a gama de
chaves sem fio através de captação de energia. No ranking tecnológico de 2019, a Steute
novamente enfrentou nomes bem conhecidos: entre as empresas na categoria "Software
industrial" nós podemos mencionar a Schneider Eletric, Siemens, Omron, Rockwell
Automation, PTC, Sick, Siemens e Linaware.

nexy: Solução de rede de sensores sem fio para indústria e intralogísitca

Graças a solução nexy de multiprotocolos, as máquinas e instalações moveis de produção
se comunicam diretamente via rádio com a rede de TI da empresa. Através da combinação
de sensores, software e serviços, a Steute permite que o cliente que o cliente reabasteça
seu estoque e otimize a produtividade analisando os dados coletados em tempo real.  A
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Steute contribui para a transformação digital de fabricas conectadas e oferece para os
clientes uma oportunidade única de ganho de flexibilidade, para otimizar os custos de
produção e aumentar a competitividade.

 A tecnologia nexy e particularmente adequada para AVG baseado no fluxo contínuo de
processos de manufatura (Mesures 2019). Essa abordagem inovadora será implementada
até o final do ano para a produção de veículos de prestígio na indústria » saiba mais  

Exmemplos de aplicações da solução 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/pt-br/solucoes.html
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