Wat betekent digitale transformatie
voor jouw organisatie?
In de wereld van Manufacturing,
Industrie en Public Infrastructure
vragen complexe uitdagingen om
slimme oplossingen. De digitale
transformatie is daarbij geen trend
meer, het is een noodzaak.
Dit vraagt om eenvoud, efficiëntie
en duurzaamheid.
De professionals van ICT Group
weten wat deze grote veranderingen
voor impact hebben. Dankzij de
slimme oplossingen zorgen zij er
samen met jou voor dat de wereld
elke dag een beetje ‘smarter’ wordt.
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Business challenges
Maar wat betekenen deze uitdagingen dan
concreet voor jouw organisatie? We nemen je
mee in de grootste ‘key digital priorities’ per
industrie en wat deze opleveren.
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Manufacturing
Connected Product Innovation: verander de R&D afdeling, creëer
slimme, verbonden producten
Connected Industrial Services: verander producten in een digitale
service door het creëren van nieuwe business modellen die nieuwe
kansen bieden

Public infrastructure
Data Driven Construction: concurrentievoordeel en nieuwe business
modellen door Internet of Things (IoT) en data analytics
Connected Construction Site: aanzienlijke verhoging van veiligheid door
connected devices
Digital Asset Management: sensoren, camera’s, openbare data tonen aan
hoe infrastructuur gebruikt wordt
Smart Cities: Optimale coördinatie van stedelijke verbindingen met
slimme software. Bekijk hier de video.
Smart Charging: Elektrisch rijden wordt de nieuwe standaard met deze
slimme en innovatieve oplossingen. Bekijk hier de video.
Smart Grids: Een solide basis voor een toekomst vol slimme energie.
Bekijk hier de video.

Industry
Connected Factory: de fabrieksvloer, machines en productielijnen
verbinden met het Internet of Things
Connected Operations: bereik operational excellence, versnel de
overgang naar digitale fabrieken en supply chains

Oplossingen
Dankzij de inzet van slimme cloudoplossingen zit jouw
organisatie in de driver's seat tijdens de digitale
transformatie. Wil je meer weten over wat de digitale
transformatie betekent voor jouw business?
Lees meer op https://ict.eu/nl/digital-transformation/
en word dankzij ICT Group zelf een ‘driver’.

