SELUXIT I EN NØDDESKAL

IoT forbedrer bundlinjen

Seluxit er dedikeret til at hjælpe virksomheder med at forbedre deres
bundlinje gennem en holistisk og dedikeret tilgang til Internet of Things

Hvad IoT kan gøre for dig
Du har måske hørt om, at IoT kan transformere din forretning, at Internet of Things
kan hjælpe dig med forbinde dine enheder og produkter, spare ressourcer, optimere
processer og skabe grundlag for nye forretningsmodeller. Det er alt sammen sandt, men
det kan også være stor mundfuld, og hvad betyder det egentligt i praksis?
En mulig måde at forstå, hvordan IoT kan hjælpe din forretning, er ved at erstatte “IoT”
med “viden”. Hvis du havde viden om dine produkter, dine ansatte, dine aktiver, processer
og systemer og interaktionen mellem disse, vil du være i stand til at bruge den viden og
information til at gøre, det du gør endnu bedre. For eksempel, hvis du sælger et produkt,
kan du forbedre produktet, ved at skabe en bedre kundeoplevelse og ved at få læring fra dit
produkts brugsmønstre. Hvis du producerer produkter, kan du producerer dem endnu bedre
ved at kunne forudse, hvornår dine produktionsmaskiner har brug for vedligeholdelse,
så du undgår ubehagelige nedbrud og produktionsstop.
IoT giver dig mulighed for at få adgang til uudnyttet data til at bygge ny viden. Med
den viden kan du løse problemer som førhen virkede uoverskuelige, du kan udvikle nye
forretningsmodeller og forbedre dine produkter. Implementering af IoT vil i sidste ende
skabe vækst på din bundlinjen.

Hvorfor Seluxit
IoT er faktisk ikke så komplekst, som man umiddelbart skulle tro, hvis du altså arbejder med
det helt rigtige firma. Seluxit er eksperter i at identificere mulige IoT forretningsmuligheder,
og eksperter i at gøre dem til virkelighed. Vi forbinder vores kunders produkter i “skyen”
på en sikkert, hurtigt og ukompliceret måde og samtidigt skaber vi konkret værdi for vores
kunder og deres kunder, baseret på viden og indsigt fra data.
Vi er er eksperter indenfor indlejret hardware og firmware udvikling, trådløs protokoler, cloud
software, integrationer, automationer og app udvikling. Vi arbejder ud fra modne og testede
metoder, som vi har udviklet over en årrække. Vi anvender standardiserede moduler, så vi
hurtigt kan få kunderness produkter i markedet på en sikker og effektiv måde.

En invitation til forbindelse
Vi er dedikeret omkring vores kunderelationer, og sætter en ære i at skabe målbar værdi for
kunderne. Kontakt os for en uforpligtende samtale om din situation og dine muligheder.
Skriv til os på info@seluxit.com eller ring os på +45 46 922 722.

Visit seluxit.com

