
ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПРОКСИС + АДВАНТЕК 15 РОКІВ РАЗОМ

ПРОМИСЛОВИЙ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ
ТЕХНІКА АБО МАРКЕТИНГ?



Тоді нам здавалося, що от прямо зараз ми зберемо до кучі всіх замовників, всіх

постачальників і заживем…

На двох в нас був стіл, два стільця, ноутбук та мобіла у великій пустій кімнаті,

вкритій синім ковроліном… Реальність, як це завжди буває, розставила все по

місцях. Замовники не стояли в черзі, знайомі постачальники з Тайваню не дуже

поспішали зробити нас своїми представниками. Компанія Advantech тоді стала

чи не єдиною, хто гостинно прийняв нас у партнери.
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Разом із появою смартфонів змінювалась парадигма доставки та

використання інформації, невеличкий апарат у кишені дозволяв робити все

тут і зараз.

Користувачі звикли миттєво отримувати інформацію, спілкуватися в

месенджерах, прокладати маршрути на картах, планувати подорожі та

шукати квітки, читати листи та робити покупки.

ЗМІНИ



Компанія Advantech є наочним прикладом своєчасних

змін відповідно до ринкових тенденцій. З

постачальника широкого спектру обладнання

компанія поступово перетворюється на

постачальника комплексних рішень, які

використовують сучасні технології інтернету речей,

хмарних технологій та бездротових комунікацій.

ADVANTECH IIoT



ІНДУСТРІЯ 4.0

Індустрія 4.0 та Інтернет Речей як ії складова це

дуже важливі та складні концепції. Іноді спрощено

їх описують, як концепцію автоматизованих заводів,

що випускають роботів, які будуть випускати

роботів, з яких складається автоматизований

завод.



СПІЛЬНА РОБОТА
ТА ПАРТНЕРСТВО

Саме тому ми, відповідаючи на потреби широкого

кола вирішили присвятити цю подію дискусії

навколо IIoT, щоб спробувати відповісти на прості

питання, подолати недовіру або страх перед

невідомим, та продемонструвати цілком живі

приклади побудови проектів.

КОЛЛАБОРАЦІЯ



Відкрите, живе спілкування — це головна мета

сьогоднішньої події. Ви, наші гості та партнери

фактично формуєте порядок денний, задаєте

питання, шукаєте рішення та оцінюєте їх.

СПІЛКУВАННЯ




