O firmie ConnectPoint
ConnectPoint to firma IT, która wspiera proces cyfryzacji w przemyśle, branży energetycznej oraz
w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej na rynku polskim i zagranicznym. Specjalizuje się w integracji
IT/OT oraz IoT. Łączy unikalną wiedzę na temat różnych sektorów gospodarki z kompetencjami z obszaru
OT, Big Data, GIS, Business Intelligence i Machine Learning. Buduje systemy, które pozwalają na efektywną
współpracę Działów Operacyjnych, IT i Biznesu.
Firma posiada biura w Polsce – w Warszawie i Częstochowie oraz w Niemczech - w Dusseldorfie. Zatrudnia
blisko 70 wysoko wyspecjalizowanych konsultantów.
Doświadczenie w sektorach:

Produkcji ciepła i energii
elektrycznej
Dystrybucji wody i ciepła

Energetyce odnawialnej
Branży przemysłowej

Rozwiązaniach smart city

Firma skupia się na gromadzeniu i analizowaniu danych procesowych oraz przekształcaniu ich w cenne
informacje biznesowe. Dzięki temu możliwe jest sprawniejsze podejmowanie trafnych decyzji,
zwiększających wydajność całych przedsiębiorstw. Pomaga Klientom dobrać odpowiednie rozwiązania
i technologie do ich unikalnych potrzeb, a także wspiera ich na każdym etapie przetwarzania danych: od
zbierania i porządkowania do wykorzystania zaawansowanej analityki.
Obszary działalności:

Integracja

Digitalizacja

Big Data

Innowacje

» Implementacja IoT

» Monitorowanie

» Tworzenie

» R&D

zasobów i urządzeń

algorytmów

» OT/IT

» Partnerstwo
» Portale internetowe

» AI

» Cloud Computing

z uniwersytetami
i instytucjami

» Digital Twins

» Data Science Team

badawczymi

» Integracja
systemów IT

ConnectPoint oferuje produkty własne, dostosowywane do indywidualnych wymagań Klienta, a także
wykorzystuje w swoich rozwiązaniach gotowe narzędzia wiodących producentów technologii takich, jak:
Microsoft, Seeq, OSIsoft, SAP, GE Digital, esri.

Produkty własne ConnectPoint

Platforma do monitorowania produkcji, automatycznego raportowania i analizy danych. Skupia wszystkie
niezbędne informacje na temat statusu produkcji w jednym miejscu.
Więcej informacji: www.smartrdm.com

Intuicyjna aplikacja do gromadzenia, weryfikowania, poprawiania i porządkowania danych z liczników.
Więcej informacji: www.smartvee.pl

Platforma, która łączy w jeden system urządzenia IoT z budynków w sieci z rozproszonymi źródłami energii
i infrastrukturą dystrybutora.
Więcej informacji: www.nexo.energy

System do gromadzenia, porządkowania i wizualizacji danych diagnostycznych z infrastruktury,
komponentów systemu OSIsoft PI oraz powiązanych aplikacji biznesowych.
Więcej informacji: https://solutions.connectpoint.eu/pi-monitoring

Projekty ConnectPoint współfinansowane przez Unię Europejską
Innowacyjne projekty ConnectPoint otrzymały finansowe wsparcie Komisji Europejskiej, a także InnoEnergy
- Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).
Pierwszym produktem, który uzyskał finansowanie UE w ramach programu Horyzont 2020, była platforma
SmartX. W ramach projektu przeprowadzone zostały prace badawczo – rozwojowe, w wyniku których
powstał innowacyjny produkt w obszarze rozwiązań inteligentnego budynku i IoT. Następnie, platforma
została włączona do oferty ConnectPoint pod nazwą handlową Nexo energy.
ConnectPoint jest również wspierany przez InnoEnergy - Europejski Instytut Innowacji i Technologii
(EIT), będący jedną z instytucji UE. Instytut inwestuje w przedsiębiorstwa i pomaga w opracowywaniu
nowatorskich produktów, usług i rozwiązań przyspieszających rozwój w zakresie zrównoważonej energii.
InnoEnergy objął swoim mentoringiem oraz przyznał grant finansowy na działania rozwojowe oraz
promocyjne aplikacji Smartvee, służącej do gromadzenia, weryfikowania, poprawiania
i porządkowania danych z liczników.
Więcej informacji: www.connectpoint.pl

