Intelligentie aan de Edge
Innovatie vereist het verzamelen van informatie over mensen, plaatsen,
producten en meer. Maar ook het analyseren van de data voor inzichten en het
net zo aanpassen van processen om beter te voldoen aan de behoeften van
de consument en bedrijfsdoelen.
De intelligent edge pakt dit proces aan, dat van oudsher tijdrovend,
duur en complex is, en brengt het in de praktijk bij de bron.

Hoe het werkt
Intelligent edge-technologieën combineren doorgaans Internet of Things
(IoT)-apparaten met robuuste, krachtige edge computing-hardware en
AI-capaciteiten (Artificial Intelligence) om onmiddellijke data-analyse
mogelijk te maken voor reactieve veranderingen.
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De implementatie van intelligent edge-oplossingen biedt
u de mogelijkheid om AI en machine learning toe te passen voor
het in realtime reageren op bedrijfskritische inzichten.
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Er zijn oneindig veel mogelijkheden.
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Werk samen met Insight om te ontdekken wat intelligent
edge-technologieën voor u kunnen betekenen. Van idee tot
implementatie, de intelligent edge ligt binnen handbereik.
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