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Schneider Electric näkee teollisen internetin
kehitysaskeleena, ei vallankumouksena
Teollinen internet (IIoT)

Schneider Electric näkee teollisen internetin saapumisen osana kehitystä, ei vallankumouksena.
Hyödynnämme pitkää kokemustamme avointen järjestelmien arkkitehtuurista ja Ethernet-pohjaisista
teknologioista auttaessamme asiakkaitamme muutoksessa. Teollisessa internetissä älykkäät verkkoon
kytketyt tuotteemme ja järjestelmämme toimivat osana laajempia järjestelmien järjestelmiä.

Me näemme tulevaisuuden tehtaat älykkäinä tehtaina – verkkoon kytkettynä ekosysteeminä, jossa
tehtaat ja koneet toimivat turvallisesti yhdessä ja teknologia palvelee ihmisiä tarjoten enemmän
läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Ratkaisumme perustuvat avoimiin ja standardinmukaisiin internet-pohjaisiin teknologioihin, jotka
mahdollistavat turvallisen pääsyn ohjausjärjestelmän laitteisiin ja tietoihin. Näin voidaan hyödyntää big
dataa ja analytiikkaa sekä mobiiliteknologioita, joiden avulla asiakkaat voivat paremmin hallita
liiketoimintaansa. Älykkäällä teknologialla varustetut tehtaat ja koneet toimivat yhdessä ja
mahdollistavat älykkään yrityksen, jossa liiketoiminnan arvo realisoituu suuremman tehokkuuden ja
tuottavuuden, lisääntyneen kyberturvallisuuden ja innovaation sekä turvallisuuden, suorituskyvyn ja
ympäristövaikutuksen paremman hallinnan avulla.

Schneider Electric on teollisen internetin edelläkävijä

Schneider Electricin toimitusjohtaja Jean-Pascal Tricoire totesi vuonna 2013 Smart Industries -
raportissa: “Schneider Electric on aina kannattanut kansainvälistä yhteistyötä avoimen viestinnän,
standardoinnin ja kansainvälisen yhteentoimivuuden aikaansaamiseksi. Olemme vuosien ajan
osallistuneet aktiivisesti ODVA:n ja FDT:n kaltaisiin standardointiryhmiin ja puolustaneet Ethernetin
laajentamista teollisuudessa, jotta sillä voidaan korvata suljetut yksityiset protokollat. Älykäs teollisuus
ei ole meille uusi käsite: olemme työskennelleet sen eteen yli kaksikymmentä vuotta. Tästä todistavat
MachineStruxure, PlantStruxure ja EcoStruxure sekä niiden sisältämät lukuisat sähkönjakelua ja
automaatiojärjestelmien teknologioita integroivat ratkaisut ja arkkitehtuurit, jotka auttavat koko teollisen
ympäristön optimoinnissa.”

Schneider Electric on vuosikymmenten ajan kartuttanut kokemusta tiedonhallinnasta tehdastasolla ja
tuonut innovaatiota automaatiojärjestelmiin, jotka ovat johtaneet yksinkertaisempiin, turvallisempiin ja
joustavampiin prosesseihin ja koneisiin. Pitkä kokemuksemme avointen järjestelmien arkkitehtuureista
ja internet-pohjaisista teknologioista asettaa meidät monia kilpailijoitamme parempaan asemaan ja
pystymme siten lunastamaan lupauksemme älykkäästä tehtaasta.

Olimme yksi ensimmäisistä teollisen internetin orgaanisen kehittämisen aloittaneista yhtiöistä
tarjotessamme Transparent Factory ja Transparent Ready -ratkaisuja 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun
alussa. Jo tuolloin asetimme Ethernetin ja avointen järjestelmien arkkitehtuurit kehittämämme
teknologian keskiöön, jossa ne ovat edelleen. Olimme ensimmäinen yhtiö, joka asensi web-palvelimia
PLC-ohjausalustoihin. Jatkoimme ohjaamisen innovaatioiden kanssa vuonna 2013 lanseeratulla
ensimmäisellä Ethernet-kytketyllä Modicon M580 ePAC -ohjaimella. Tämä innovatiivinen ratkaisu voitti
vuoden 2015 Engineer’s Choice Awards -palkinnon kategoriassa Koneet ja sulautetut ohjaimet (PAC
ja IPC).
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Olemme sitoutuneet edistämään avointen standardien kehittämistä ja varmistamaan niiden
käyttöönottoa älykkäiden verkkoon kytkettyjen tuotteiden ja järjestelmien muodostamassa
ekosysteemissämme. Päätöksemme tarjota Modbus TCP:tä vuonna 1997 avoimena standardina ja
sen jatkunut käyttö teollisuuden käytetyimpänä Ethernet-protokollana on osoitus sitoumuksestamme.

Yritysostojen ja yhteistyökumppanuuksien avulla olemme lisänneet toimintoja ja ratkaisuja
tuotteisiimme, joten pystymme tarjoamaan teollisuuden asiakkaille alan kattavimman tuotevalikoiman.
Asiantuntemuksemme, taloudellisten voimavarojemme ja jatkuvien investointiemme tuoman erittäin
vahvan asemamme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme muutoksessa.

Lisäarvoa asiakkaalle

Asiakkaidemme huoli teollisen liiketoiminnan tulevaisuudesta painottuu kolmeen pääteemaan:
toimintavarmuuden ylläpitämiseen, riskinhallintaan ja liiketoiminnan todellisen arvon realisoitumiseen.

Meillä on esimerkkejä tarjoamistamme teknologisista innovaatioista, jotka auttavat liiketoiminnan
lisäarvon realisoinnissa älykkäistä diagnostiikkaa varten QR-koodeilla varustetuista tuotteista aina
Altivar-taajuusmuuttajien optimointiin ja säätölaitteiden konfiguroinnissa käytettyihin Vijeo’Air-
sovelluksiin saakka. Älykkäät verkkoon kytketyt tuotteemme nopeuttavat käyttöönottoa ja auttavat
vähentämään tehtaan seisokkiaikaa.

Pilvipohjaisen järjestelmäsuunnittelumme ansiosta hajautetun ohjausjärjestelmän (DCS) ja
turvallisuusjärjestelmät voi ohjelmoida/konfiguroida nopeammin ja paremmalla off-site -varmistuksella.
Lopputuloksena projekti on lyhyempi, mikä nopeuttaa tuotannon käynnistämistä.

Aloittamalla pienin askelin ja keskittymällä todelliseen liiketoiminnan arvoon voi saavuttaa operatiiviset
vaatimukset ja hallita uusien teknologioiden synnyttämiä riskejä sekä samalla valmistella tehtaita ja
koneita tulevaisuutta varten teollisen internetin täyden potentiaalin käyttöönotossa.

Teknologian tulevaisuus, visio ja kulkusuunta

Olemme innovatiivinen ja kansainvälinen teknologia-alan yritys, jolla on vahva asema integroidussa
teollisessa automaatiossa sekä ohjelmiston- ja energianhallinnassa. Tarjoamme automaatioratkaisuja,
jotka vastaavat sekä nykypäivän haasteisiin että tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Sovellamme
esineiden internetin, Industry 4.0:n ja big datan tarjoamia mahdollisuuksia ja teknologian jatkuvaa
kehitystä automaation synnyttämien haasteiden ratkaisemisessa.

Kattava Ethernet-ratkaisumme yhdessä älykkäiden verkkoon kytkettyjen laitteiden alustamme kanssa
tuovat älykkään teknologian tehtaan alimmille tasoille ja lisäävät ratkaisujemme joustavuutta ja
yhteistyötä. Palvelukeskeiseksi automaatioksi kutsuttu teknologia tarjoaa vakaamman hajautetun
ohjauksen järjestelmän, joka on varustettu toiminnoilla kuten hälytys, tapahtumaloki, itsediagnostiikka,
vianmääritys ja tietojen säilytys älykkäissä verkkoon kytketyissä tuotteissa.

Tarjoamalla uraauurtavia ratkaisuja kuten pilviteknologiaa tehtaille ja konepajoille, tuotepalveluja
omille arkkitehtuureillemme sekä verkko-optimointia autamme asiakkaitamme hyödyntämään näitä
uusia teknologioita mahdollisimman hyvin ja turvallisesti sekä varmistamaan, että ne sopivat teolliseen
ympäristöön. Näin jatkamme teollisen internetin ratkaisujen turvallista kehittämistä laajentamalla
olemassa olevien turvallisuussertifioitujen tuotteiden ja turvattujen etäratkaisujen ja -palveluiden
tarjontaa. Olemme vahvasti sitoutuneet teollisen internetin turvallisuuteen keskittyvien avoimien
standardien kehittämiseen.


