Käyttöomaisuutesi
älykäs aikakausi
Sigma Solutions tarjoaa organisaatiollesi uuden sukupolven
käyttöomaisuuden hallintaa ja kunnossapitoa tehostavan toiminnanohjausjärjestelmän yhdessä paketissa samalta konttipohjaiselta avoimen lähdekoodin alustalta.
Teollisuusyritykset voivat saavuttaa IBM Maximo Application
Suiten uusilla työkaluilla merkittäviä hyötyjä fyysisten koneiden ja laitteiden älykkäämmällä hallinnalla sekä kunnossapidolla.
Nykyaikainen, joustava ja edistyksellinen tapa yhdistää käyttöomaisuuden hallinnan, kunnossapidon ja laitteiden mittaustiedot ennustavan sekä kuntoon perustuvan huollon käyttöön.
Haluatko estää kalliit laiterikot AI:ta ja analytiikkaa myös hyödyntäen? Haluatko tehostaa prosessiesi laatua, tuottavuutta
ja toimintavarmuutta?
HUOM! Maximoa jo käyttäville yrityksille uusi ratkaisu tuo
joustavuutta lisensointiin sekä mahdollisuuden hyödyntää uusia toimintoja tarpeen mukaan. Kaikkea ei tarvitse
siirtää vanhasta Maximosta uuteen, eli olisiko vanhan ja
uuden hybridimalli yrityksellesi paras vaihtoehto?

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA
UUSI RATKAISU TARJOAA?
TÄSSÄ JO 7.
1 Avoimen lähdekoodin Open Shift -alustalle
rakennettu kunnossapidon ja käyttöomaisuuden konttipohjainen ja modulaarinen
järjestelmä.
2 Mahdollisuus käyttöönottoon ja ylläpitoon
moni-pilvipalveluna (multi-cloud) tai omassa konesalissa.
3 Joustava lisensointimalli – eri moduulien
joustava käyttömahdollisuus (pisteytys),
ei tarvetta hankkia erillisiä lisenssejä eri
moduuleille.
4 Erinomainen skaalautuvuus ja toimintavarmuus.
5 Intuitiivinen Anywhere-mobiilikäyttöliittymä
– tehokas ja joustava mobiilikäyttö.
6 AI:ta ja analytiikkaa – valmis integroitavuus
moniin eturivin ratkaisuihin, kuten Watson
IoT:hen sekä Cognos Analyticsiin.
7 Runsaasti täydentäviä moduuleja samalta
alustalta mm. kunnonvalvontaan ja ennustavaan huoltoon.

MITÄ KONTTIPOHJAISUUS
TARKOITTAA JA TARJOAA?
1 Maximoa voidaan ajaa joustavasti omassa
konesalissa, yksityisessä pilvessä tai eri
julkipilviympäristöissä.
2 Toimitus, käyttöönotto ja hallinta tapahtuu
konttitekniikalla.
3 Työkuormat siirrettävissä kevyiden konttien
avulla eri ympäristöjen välillä.
4 Skaalautuvuus, vikasietoisuus ja integraatiokyvykkyys sisäänrakennettuina.
5 Testiympäristöjä ja hiekkalaatikoita kätevästi oman datacenterin lisäksi esim. eri
julkipilviympäristöihin.

MITEN AI JA
EDISTYKSELLINEN
ANALYTIIKKA TOIMIVAT?
Uusi Maximo Application Suite tarjoaa
mahdollisuuden hyödyntää AI-pohjaista
monitorointia ja konenäköä yhä tehokkaammin.
Tekoäly havainnoi koneista ja komponenteista kertyvien sensoreiden tuottaman
datan kautta laitteiden kuntoa, ja toimivuutta. Vaatiiko laitteen kunto huoltoa?
Oppii tunnistamaan poikkeamia
esim. laitteen värinästä, vuodoista
tai lämpötiloista.
Kerää dataa erittäin tehokkaasti tarjoaa AI-analyyseja.

MITÄ LISÄMODUULEJA VOIT
HANKKIA?
MONITOR – mittarien seurantaan ja poikkeamien tunnistamiseen.
SCHEDULER - työkaluja huoltojen suunnitteluun sekä aikataulutukseen.
HEALTH – laitteiden kunnon valvonta 360
astetta.
PREDICT – toimintakatkojen ennustamiseen.
MOBILE – roolipohjaiset ja yksinkertaiset
sovellukset töiden suorittamiseen.
ASSIST – työkaluja AI-pohjaiseen päätöksentekoon, sisällönhallintaan ja älykkääseen tiedonhakuun.
HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT
(HSE) –työturvallisuuden, sertifikaattien,
työlupien ja prosessien säännönmukaisuuden hallintaan.

MITEN KÄYTTÖÖNOTTO TAPAHTUU?
SIGMA SOLUTIONS AUTTAA
Siirtyminen uuden Maximon käyttöön voidaan tehdä vaiheittain, ja myös kevyemmin palveluna hankkimalla. Moni kaipaa nyt mm. analytiikkaratkaisuja,
joilla voidaan tutkia sensoridatan hyödyntämismahdollisuuksia.
Tunnemme IBM Maximon uusimmatkin teknologiat ja työkalut, ja tiedämme, miten saat
käyttöomaisuutesi paremmin
hallintaan ja tehostat kunnossapitoasi hyvinkin erilaisissa
teollisissa ympäristöissä.

Toimitamme Maximo Application Suiten
myös avaimet käteen -palveluna omaan
konesaliisi tai monipilviympäristöösi
toimitettuna ratkaisuna tai SaaS:ina.
Tarjoamme kattavat tukipalvelut sekä
asiantuntijapalvelut.
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Sigma-konserni on johtava konsulttiyritys, jonka palveluksessa on noin 4500
työntekijää 14 maassa. Sigma Asset Management on käyttöomaisuuden hallintaan ja kunnossapitoon erikoistunut Sigman liiketoimintayksikkö erityisesti
raskaan teollisuuden, valmistavan teollisuuden ja energiasektorin aloilla.

