
DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN CAT AB

Här är nästa steg för IIoT-kunder

—Moxa Inc. meddelade den 10 oktober 2018 
att de har gateways för det Industriella Internet 
of Things (IIoT) med förinstallerad Microsoft 
Azure IoT Edge programvara. Produkterna är 
tänkta att hjälpa kunder att få en lättanvänd 
lösning för att utöka befintlig IT infrastruktur 
och skapa en anslutning mellan OT (drifts-
teknik) och de industriella applikationerna. 
För att möjliggöra ytterligare konvergens 
mellan OT och IT är den specialanpassade 
industridatorn även utvecklad för IIoT-app-
likationer inom fabriksautomatisering, för 
så kallade intelligenta transportsystem (ITS), 
energieffektivisering, exempelvis övervakning 
och styrning av strömförbrukning, samt för 
applikationer inom vind- och vattenkraft.

Moxas IIoT Edge Gateway integrerar också 
Moxas kompetens inom industriella protokoll, 

erbjuder 10 års långsiktigt Linux-stöd och 
underlättar optimerad enhetshantering för 
storskaliga implementeringar. Moxa demon-
strerade sin Azure-aktiverade IIoT Edge 
Gateway vid IoT Solutions World Congress 
som hölls i Barcelona den 16–18 oktober 2018. 
Demonstrationen visade på lösningar som 
tillhandahåller molnintegration samt flera 
protokollomvandlingar till IIoT-applikationer 
i kunders befintliga industriella infrastruktur. 
För svensk och nordisk publik visades delar av 
detta redan på Scanautomatic, Göteborg den 
9–11 oktober.

Cat AB först ut
– Det är roligt att vi i Sverige får vara med 
och visa lösningar för framtidens industri och 
Internet of Things, säger Pontus Lundin, vd 
för Cat AB. 

– Vårt långa och nära samarbete med det 
numera globalt kända företaget Moxa från 
Taiwan är naturligtvis en av anledningarna. 
En annan orsak är att vi visat att svenska 
företag ligger i framkant att ta till sig och 
vidareutveckla ny teknik för att effektivisera 
tillverkning och säkerställa drift av viktiga 
datasystem, både inom industri och inom 
samhället i stort, fortsätter Pontus.

Lämplig utgångspunkt, eller nästa steg, 
för IIoT-kunder
– Vi är glada över vårt samarbete på Azure, 
eftersom det här gör det möjligt för våra 
kunder att dra nytta av tre decenniers samlad  
kompetens av OT, industriella nätverk och 
hantering av olika protokoll som Moxa 
erbjuder, samtidigt som det möjliggör en 
hårdare integration med IT-expertis från 
Microsoft. Azures Cloud Infrastructure med 
Azure Stream Analytics, maskininlärning, 
övervakning av utrustning och säkerhet 
kombinerat med anslutning av utrustning, 
konfiguration och industriella protokoll från 
Moxa erbjuder tillsammans nu en integrerad 
utgångspunkt för våra IoT-kunder inom 
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industrin, säger Andy Cheng, vd på den strate-
giska affärsenheten hos Moxa Inc. 

Integreringen av Azure IoT Edge med Moxas 
IIoT-gateway som byggs på Moxa Industrial 
Linux, gynnar kunder genom att möjliggöra 
lång produktlivscykel, användarna får säker 
filsystemskrivning och möjliggör förbättrad 
säkerhet genom kontinuerliga säkerhets-
uppdateringar under en period av 10-årig 
support. Genom att kombinera detta med 
Moxas kompetens kring industriella protokoll 
tillhandahålls molnanslutning även för redan 
befintliga applikationer och automations-
system.

Microsoft kommenterar
– Moxa har arbetat nära vårt team för att 
integrera sig i vårt Azure IoT-ekosystem med 
sina IIoT Edge Gateways. Vi är glada att de 
kommer att erbjuda förinstallerad Azure IoT 
Edge mjukvara för att effektivisera kundernas 
första erfarenhet av utveckling och slutligen 
utbyggnad av Azure IoT-lösningar. Moxa 
har tillfört en djup nivå av OT-expertis till 
vårt Azure-ekosystem, avslutar Sam George, 
direktör, Azure IoT på Microsoft Corp.


