Studiu de caz
Digital Accelerator

AMA participă la transformarea
digitală a Air Liquide
Provocarea
Air Liquide a creat Centrul de operațiuni inovatoare inteligente (SIO)
în Kuala Lumpur, Malaysia, pentru a gestiona și a optimiza de la distanță,
dintr-o singură locație centrală, cele 18 unități de producție situate în
8 țări din Asia de Sud-Est și regiunea Pacificului. Air Liquide vrea să
utilizeze tehnologii digitale noi în aceste unități de producție conectate.

Soluție propusă
Soluția XpertEye Advanced de la AMA permite asistența la distanță prin
intermediul unei colaborări interactive cu experți. Datorită camerelor
video live și a adnotărilor vocale și pe ecranele dispozitivelor conectate
(ochelari inteligenți, smartphone), expertul poate fi prezent la fața
locului în mod virtual, de pe calculatorul lui de la Centrul SIO din Kuala
Lumpur. Cu ajutorul diagnosticării la distanță și îndrumării vizuale în timp
real, tehnicienii Air Liquide primesc informații importante în timp ce au
mâinile libere pentru operațiuni manuale. Această soluție securizată
a fost implementată în fluxurile de lucru existente ale Air Liquide pentru
a ușura munca echipelor de pe teren cu informații mai bune.
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Beneficii
Soluția XpertEye de la AMA permite combinarea analizei de date cu
expertiză de la distanță. Această soluție este una dintre tehnologiile care
ajută Air Liquide să garanteze performanțe de top ale unităților sale de
producție, în materie de siguranță, fiabilitate și disponibilitate.

“

Air Liquide se bazează pe puterea partenerilor externi inovatori
pentru a accelera și a îndeplini obiectivele sale în materie de
transformare digitală. Parteneri cheie precum AMA aduc o
valoare semnificativă prin aplicații, practici și tehnologii noi.”
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