IIoT

MOOG SERVICE
Industrial Internet of Things

Monitoramento remoto dos controladores
de automação Moog.

• Industria 4.0 e Internet das

Coisas vão mudar a sua empresa!
A manutenção preditiva é a base
para o aumento da eficiência e
produtividade. O monitoramento
de suas máquinas e
equipamentos remotamente pela
Internet permite acompanhar sua
linha de produção em tempo real
pelo seu smartphone ou tablet,
24 horas por dia 7 dias na semana.

• Plataforma de Internet das

• O sistema de cobrança é baseado em

Coisas, desenvolvida para o fácil
e rápido monitoramento de
sensores, equipamentos e
máquinas pela Internet.

assinatura trimestral. Uma vez
escolhido um dos planos, você
receberá seu login e senha de acesso
ao seu dashboard Web (página com
as informações de sua máquina,
acessível por qualquer browser).

• Envio de mensagens por E-mail

(Gmail), SMS, Telegram,
Facebook, Twitter, entre outros
serviços de notificações.

• Ambiente seguro com criptografia

SSL 128bits hospedado em servidor
de alto desempenho para garantir a
segurança de seus dados.

IIoT – FLUXO DE DADOS
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VOCÊ EM QUALQUER
LOCAL DO MUNDO!
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Controladores Moog com servidores OPC

• Plataforma Web otimizada para

operar com smartphones, tablets
e notebooks. Layout otimizado
para Android, Iphone e Windows.

• Dashboard configurável. Cada

Dashboard pode conter muitos
Widgets, que são elementos
gráficos representando valores e
status de seus sensores e
váriáveis.

• Acompanhe as variáveis

monitoradas através de gráficos
de linhas, barras ou indicadores
“gauges”. É possível exportar os
gráficos para outro site através
do recurso “Embed” via HTML.

• Envie comandos para suas

máquinas pela internet. Use os
“Toggles Buttons (liga/desliga) ”
para enviar comando digitais e
“Sliders” para comandos
analógicos.

• Além de poder criar, editar e deletar

contas de clientes, o administrador
poderá monitorar e visualizar todas
as categorias e variáveis existentes
na conta e poderá exportar arquivos
.CSV com o histórico de cada
variável.

• Crie múltiplos Dashboards utilizando

a tecnologia Drag in Drop (arraste e
solte) num PC, SmartPhone ouTablet
conectado à internet.

Dashboard no Cloud

Dashboard no seu celular

Widgets para visualizar os valores
e status das variáveis (gráficos,
indicadores numéricos, bargraphs,
“gauges”, etc.).

Multiplos
Dashboards
com
diversos Widgets. Você poderá
configurar cada Dashboard com
quantos
Widgets
forem
necessários.

Para maiores informações entre em
contato conosco.
Moog do Brasil Controles Ltda.
Rua Prof. Campos de Oliveira, 338
04675-100 São Paulo SP
Tel 11 – 3572-0400
e-mail: info.brazil@moog.com
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