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Inovatink Cihaz Bulutu (Device Cloud), Inovatink Akıllı IoT Modülleri ve Product-Plus-Service
(PPS) çözümleri ile bütünleşmiş bir şekilde sunulan, ürünlerin değişen iş gereksinimlerinin gerçeklenebileceği, veri toplama ve depolama, uzaktan yönetim, kontrol, izleme ve geliştirme yapılabilen
bir cihaz yönetim platformudur.
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3. Parti Bulut
Entegrasyonu

Cihaz Bulutu Mimarisi
Cihaz Bulutu; Cihaz Yapılandırma Arayüzü ile kullanıcılara cihazlarını bir bütün halinde gözlemleyebilmelerine imkan tanır. Cloud-to-Cloud (C2C) API’si üzerinden şirket servislerine ve
/ ya da veri analizi servislerine kolaylıkla entegre edilir.

Temel Faydalar
•
•
•
•

Güvenli iletişim
Veri toplama ve dağıtımda esneklik
Kullanıcı dostu cihaz yönetim paneli
Veri Görselleştirme

Uygulamalar

Cihaz Bulutu Genel Bakış

Inovatink Cihaz Bulutu, WIB Akıllı IoT Modülleri ve PPS çözümleri ile birlikte sunulmaktadır.
Esnek genişletme imkanı tanıyan Cihaz Bulutu aşağıdaki uygulamalarda kullanılmak için tasarlanmıştır:
• PPS Akıllı Şehirler
• PPS Endüstri
• Sektörden bağımsız WIB içeren uygulamalar
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