
De grootste drijfveer van machinebouwers is het 
maken van de meest efficiënte machines. 

En laten we eerlijk zijn: machinebouwer zijn gaat 
gepaard met een unieke reeks uitdagingen. Klanten 
eisen meer output en minder downtime voor hun machines.  
 
En de steeds snellere drang naar innovatie 
vereist voortdurende verbetering. 

Het is IXON's missie om machinebouwers hierin te 
ondersteunen met de meest veilige én gebruiksvriendelijke 
cloud IIoT en remote access oplossingen.

IXON biedt hiermee een gemakkelijke, veilige en 
betrouwbare manier om verbinding te maken met uw 
machines - altijd en overal. Voeg eenvoudig waarde toe 
aan uw service, verkort de downtime en verhoog de 
productiviteit. 

Routeco heeft de kennis en middelen om uw eerste 
onderneming in remote access- en/ of cloudprojecten te 
ondersteunen, of u te helpen bij het specificeren van een 
aankomend nieuw project.
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Contacteer ons voor meer informatie:
 
Mail naar sales@routeco.nl of bel 0499 801 801.
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IXON Cloud  Logging 
 
Krijg inzicht in uw machines. Schakel IXON Cloud Logging in 
om automatisch uw gegevens uit de PLC te halen, veilig naar 
de cloud te verzenden en toegang te krijgen via geavanceerde 
dashboards. 

 > Krijg inzicht in de historische gegevens van uw machine
 > Open de live monitor en ontvang een livestream van de 

realtime gegevens van uw machine
 > Beperk de downtime
 > Voorspellend onderhoud
 > Aangepaste dashboards

IXON Cloud Notify  
 
Ontvang berichten over belangrijke gebeurtenissen op uw machine. 
Volledig beheerd op het IXplatform - eenvoudig, betrouwbaar en 
zonder programmeren vereist. 

 > Webbased - niet langer afhankelijk van een lokale oplossing.  
De unieke Cloud Notify-functionaliteit kan volledig worden 
beheerd op het cloud-gebaseerde IXplatform.

 > Plug & Play - IXON Cloud Notify en de IXrouter werken  
naadloos samen. Configureer eenvoudig uw triggers op het 
IXplatform en de IXrouter begint uw machine meteen te 
bewaken

 > Geen PLC-aanpassingen
 > Geen SMTP-servers
 > Geen terugkerende kosten! 

Specifiek ontworpen voor het IXplatform: de IX2412 router 
 
De ultieme IXrouter combineert 4G met Wi-Fi mogelijkheden. 
Gebruik het lokale Wi-Fi netwerk, een SIM-kaart met 4G 
internet of een hotspot op je smartphone om je machine  
direct aan de cloud te verbinden. Of creëer je eigen  
Wi-Fi netwerk of hotspot op locatie.  
De mogelijkheden zijn eindeloos! 

Andere voordelen van de IX-routers:

 > De meest compacte industriële router ter wereld
 > Eenvoudig geconfigureerd
 > IXplatform-toegang inbegrepen!


