Schneider Electric udvider Cloud Platform med
Wonderware Online InStudio



Infrastructure-as-a-Service transformerer den måde, software udvikles på i
dag
Skalerbare løsning med høj tilgængelighed accellererer time-to-market

ORLANDO, Florida – Dec. 2016 – Schneider Electric, den globale specialist inden for energistyring og
automatisering introducerede i dag Wonderware Online InStudio, et tilbud inden for rammerne af
Infrastructure-as-a-Service, som revolutionerer den måde softwareudviklere, systemintegratorer og
slutbrugere leverer, udvikler, tester og vedligeholder deres HMI- og SCADA-applikationer. Wonderware
Online InStudio er en del af den voksende Wonderware Online Cloud Platform af cloud-first, mobile-firstteknologier, der er særligt udviklet til at forbedre ydeevnen og effektiviteten af virksomhedsdriften.
Nu kombineret med eksisterende cloud-baseret funktionalitet til dataindsamling, lagring og visualisering –
kendt som Wonderware Online InSight – for at tilbyde brugere en forbedret portefølje af sikre,
administrerede løsninger, der hjælper med at drive digitaliseringen i moderne industri.
Denne meddelelse går fint i tråd med strategiske anbefalinger fra McKinsey & Company i deres artikel fra
august 2016, Digital in Industry: From Buzzword to Value Creation. Deres anbefaling: “For at kunne
bevare effektiviteten og stabiliteten af eksisterende drift og samtidig levere den proceskapacitet og
hastighed, der kræves af nye datadrevne aktiviteter, går intelligente virksomheder over til en ITinfrastruktur med to hastigheder, der dækker et hurtigt, næstegenerations cloud-baseret IT-system på
deres sikre robuste og modstandsdygtige legacy-systemer.”
Wonderware Online InStudio er en sikker, cloud-tjeneste i licens, som systemintegratorer kan bruge til at
tilrette en næstegenerations infrastruktur med en høj grad af tilgængelighed og skalerbarhed. Tilbuddet
understøtter et forbedret samarbejde under udviklingsprocessen på tværs af geografisk placering og
roller. Potentielle fordele inkluderer forbedret kundeoplevelse, optimeret levering af softwaretekniske
tjenester, forbedret applikationsdesign, hurtigere brugeroptagelse og lavere projektomkostninger.
InStudio tilbyder et rigt facetteret miljø til udvikling, test, versionshåndtering og uddannelse.
Med Wonderware Online InStudio kan softwareudviklere:





Reducere den tid, der bruges til udvikling af miljøer til ydelser, test og uddannelse
Skabe virtuelle funktioner på nogle få klik, øjeblikkelig start med præ-installerede VM-images.
Reducere omkostninger til hardware, angive automatiserede nedlukninger for at minimere
omkostninger
Forkorte tilbudstider, mens nøjagtigheden samtidig forbedres
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Skabe ‘sikre’ miljøer for proof-of-concepts, rettelseshåndtering, test og versionsopgradering

Forskere antyder, at cloud-baserede Infrastructure-as-a-Service (IaaS) og andre tilbud har et væsentligt
potentiale for at anvende mindre energi og naturressourcer, f.eks. gennem de lavere krav til hardware til
test af software. Disse miljømæssige fordele – kombineret med forbedret samarbejde og effektivitet – kan
reducere det overordnede CO₂-aftryk for en virksomhed, en del af den transformation, som Schneider
Electric kalder “Life is On.” Ved at tilbyde en cloud-løsning fremmer Schneider Electric virksomhedens
filosofi om “innovation på alle niveauer”, som er kernen i alle virksomhedens aktiviteter.
Wonderware Online InStudio kommer i handlen i november 2016.
Download denne meddelelse i PDF-format.
Om Schneider Electric
Schneider Electric er en af verdens førende specialister inden for energistyring og automatisering. Med
en omsætning på 27 mia. euro i 2015 og mere end 160.000 medarbejdere hjælper vi kunder i over 100
lande med at administrere deres energiforbrug og producere på en sikker, pålidelig, effektiv og
bæredygtig måde. Fra de meste enkle omskiftere til komplekse driftssystemer er vores teknologi,
software og tjenester med til at forbedre den måde, vores kunder administrerer og automatiserer deres
drift. Vores forbundne teknologier forvandler industrier, transformerer byer og beriger liv. Hos Schneider
Electric kalder vi dette Life Is On.
www.schneider-electric.com
Discover Life is On

You’re On
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