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FROM INTERNET OF THINGS 
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  INTERNET OF BUSINESS 
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Antene - Satelit 

4G/WIFI/Radio 

SENZORI – gaze, 

presiune, 

temperatura 

vibratii, altimetru... 

Eu și senzorii mei 

PROTEJĂM între 

600.000 și  

3 milioane oameni 

+ business de 45 

miliarde EURO  

Timp de 

PREDICȚIE 

 

3 – 7 zile 







Agenda 

• IoT este peste tot – este și în business-ul meu? 

 

• Înteleg IoT... Înțeleg business-ul... Folosesc IoT pentru Business-ul meu? 

 

• CRESCENDO - Tehnologii – echipamente – senzori – securitate – soluții de 
business; 

 

• CRESCENDO – Experienta in proiecte IoT - > IoB. 

 

 



ÎNCEPUTUL NOSTRU DE ZI – BUSINESS 
AM VREA SA FIE... 



... IN REALITATE  
NE INCEPEM ZIUA CU... 

 Sedința organizată de CEO și cei de la 

producție; 

 

 Vânzările sunt afectate de problemele din 

producție – un RULMENT ??? 

 

 Durata – 2-3 ore – este deja a 5-a sedință 

luna asta; 

 

 Nici măcar nu înteleg cu ce pot ajuta 

eu!!!! 



... am convingerea ca eu și 

managementul vrem aceleași 

lucruri însă, cumva, lucrurile se 

blochează undeva... 



... Mi-ar plăcea atât de 

mult să fiu o zi în... 

pantofii lui. 



... O alergare usoară 

monitorizată prin satelit – 

viteză, distanță, calorii, ritm 

cardiac... 

... O alarmă fină îl trezește 

– este brățara care i-a 

monitorizat somnul, bătăile 

inimii, temperatura – nivelul 

de stres. 



Stress – bătăi ale inimii și lătrat 

Repaus 

Somn 

Joaca împreună cu animalul 

favorit 

Mâncare – programează orele de 

masă 

Zgarda este conectată în 

permanență la internet 

MONITORIZEAZĂ NIVELUL DE FERICIRE:  



... La sfârșitul programului 

de fitness s-a transmis 

informația de a prepara 

un CAPUCCINO... 

cu multă frișcă. 



... Apa din jacuzzi are 

temperatura recomandată 

de programele de fitness 

și cel de somn...  

 

Sistemele de masaj  - 

setate pe puternic 

deoarece somnul a fost 

unul agitat. 



Frigiderul îl avertizează că un produs a expirat –  

face comanda online direct către Carrefour  



Se gândește serios la 

ultimul trend – prevenție 

a complicațiilor medicale 

– implantul de 

Nanosenzori. 



Astăzi 8 companii investesc 
activ în IoT: 

 

• Cisco 

• IBM 

• Microsoft 

• General Electric 

• Google 

• Amazon 

• AT&T 

• Intel 

 

IDC Report – investițiile in IoT 

 

• 2016: 232 Miliarde $ 

• 2019: 357 Miliarde $ 

 



Cisco estimează că 

piața mondială de IoT 

va fi de  $14.4 trilioane 

până în 2022. 



McKinsey Global Institute 

estimează un impact 

pozitiv al IoT între  

3,9 si 11,1 Trilioane $ 







RAPOARTE MANAGERIALE 

• Indicatori de rentabilitate/performanta 

• Marja de profit 

• Neîncasate/Încasate 

• Indicatori de performanță - productie 

• Comenzi neonorate: 

•  probleme producție  

•  penalizări  

•  risc pierdere contracte importante 





• aplicația trimite cereri de service către 

reprezentanță.  

• aceasta analizează cererea și propune 

programarea în service. 

• dacă se impune, comandă piesele până 

la data programării. 





... Cum a fost 

începutul de zi în ... 

pantofii lui? 



... organizare,  decizii 

rapide, control, siguranță, 

timp economisit, toate 

asigurate de  

Senzori și Internet of 

Things 







CUM POATE UN SIMPLU RULMENT SĂ PRODUCĂ PIERDERI 
D E  3 0 0 . 0 0 0  E U R O  ? ? ?  





IMPACT COSTURI – FĂRĂ MENTENANȚĂ PREDICTIVĂ 

 

Echipament în reparații neplanificate: 

 

• Timp intervenție neplanificat; 

• Oprirea comenzilor în lucru; 

• Decalarea timpilor de execuție pentru alte echipamente; 

• Timp de repunere în funcțiune;  

• Timp de reaprovizionare; 

• Penalități comenzi intarziate. 







 

 

GENERAREA DE DATE ESTE RELATIV SIMPLĂ  

 



 

 

SĂ OBȚINEM VALOARE  PENTRU BUSINESS  

DIN DATELE GENERATE  

ESTE CU ADEVĂRAT O PROVOCARE 



From Internet of Things to INTERNET OF BUSINESS 





IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT IoT ESTE DESPRE 
TOATE CELE DE MAI SUS 

 

o Doar despre senzori/CNC 

 

o Doar despre retea 

 

o Doar despre procesarea datelor  

 

o Doar despre decizii 

IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT IoT NU ESTE: 
 



Comelf .mp4


CRESCENDO - IoT - Asset Management 

Creșterea randamentului investițiilor de la instalații și echipamente;  

 

Menținerea echipamentelor critice în condiții de funcționare pentru realizarea 
planurilor de afaceri; 

 

Reducerea reparațiilor/intervențiilor neplanificate și gestionarea timpilor morți; 

 

Îmbunătățirea duratei de viața a utilajelor și a instalațiilor; 

 

Reducerea valorii rebuturilor în fabricație și a impactului acestora asupra planului 
de producție. 

 

  



 CRESCENDO - IoT - Asset Management 

Reducerea costurilor cu mentenanța; 

 

Reduceri în zona de stoc – planificare management și control al pieselor de 
schimb. Reducerea costurilor de aprovizionare; 

 

Trasabilitate exactă a procesului de producție; 

 

Îmbunătățiri ale timpilor de execuție/ livrare  - onorare la timp a comenzilor – 
îmbunătățire cash-flow. 

 



 Preluare informații de la 

senzori/ CNC-uri; 

 

 Procesare și Analize în 

Business Intelligence; 

 

 Transmitere tranzacții către 

ERP/SCM/WMS; 

 

 Alerte – sistem BPM. 

 

 CRESCENDO - IoT - Asset Management 



CRESCENDO – IoT – PROTOTIP WMS 

CSC 17 



CRESCENDO - IoT - Asset Management 

Next Generation Firewall – Cisco ASA 

Next Generation IPS (Intrusion Prevention System) 

Protectie web – Cisco WSA (Web security appliance) 

Protectie email – Cisco ESA (Cisco Email Security Appliance) 

AMP (Advanced Malware Protection) 

Criptare Suite-B 

Acces controlat la retea – ISE  (Identity Services Engine) 

 



Dan Agache 

Executive 
Director 

19.10.2016 

Demo IoT 



IoT Reference Model 



IoT Access Technologies Landscape 



LoRa End-to-End Architecture 



LoRa/LoRaWANTransmission Details 



Cisco Solution for LoRaWAN 



Demo 

Va invitam la stand! 

https://powerbi.microsoft.com/
https://powerbi.microsoft.com/



