SLIMMER EN EFFICIËNTER
PRODUCEREN MET
SMART INDUSTRY

Slimme processen
Automatiseren en digitaliseren van
arbeidsintensieve kennis gedreven
processen. Dit doet New Nexus bijvoorbeeld
door Artificial Intelligence toe te passen.
Slimme IT-oplossingen zorgen voor
papierloze processen die minder
foutgevoelig zijn en zorgen voor snellere
responsetijden.
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Digitale omgeving
Het vergroten van connectiviteit binnen de
productieomgeving. Denk hierbij aan slimme
(en mobiele) werkplekconcepten, integratie
van Internet of things, toepassing van
sensordata, gebruik van Open Data en de
integratie met externe ketenpartners. Maar
ook digitale offertes, tekeningen, orders,
transportinformatie en productie-/
kwaliteitsdata vanuit machines.
New Nexus heeft uitgebreide expertise
binnen het IT-speelveld, deze expertise
gecombineerd met de ervaring in industriële
omgevingen, maakt New Nexus de ideale
Smart Industry-partner. We hebben ruime
ervaring op het gebied van onder andere
mobile- en web development en zijn ervaren
gesprekspartner op het gebied van
bijvoorbeeld Big Data, Augmented Reality,
Internet of things, kunstmatige intelligentie
en sensortechnologie. Een succesvolle
implementatie ontstaat door samenwerking
tussen de opdrachtgever en New Nexus.
New Nexus werkt namelijk niet voor haar
klanten, maar samen met haar klanten.
“Niemand weet alles, samen weten we
meer”.

Slim onderhoud
Het slimmer maken van het
onderhoudsproces en het
assetmanagement. Dit doet New Nexus
door bijvoorbeeld gebruik te maken van Big
Data en ‘Internet of things’. Slim onderhoud
zorgt ervoor dat het onderhoud
voorspelbaar wordt. Een ander voorbeeld
van slim onderhoud is het gebruik van
mobiele apparaten om het
onderhoudsproces aan te sturen en uit te
voeren.
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Slimme producten
Het creëren van nieuwe producten en
concepten met behulp van innovatieve ITtechnologieën. Denk hierbij aan de
toepassing van Augmented Reality, de
integratie van wearables en de ontwikkeling
van slimme mobiele oplossingen. Daarnaast
kan slim gebruik maken van (sensor)data
leiden tot nieuwe verdienmodellen. Denk
hierbij aan de data van klanten die een
onderneming verzamelt, die leiden tot
nieuwe innovaties.

