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Data Orchestration

Coiote IoT Data Orchestration
Crie novos serviços com um ecossistema de IoT integrado
A Coiote IoT Data Orchestration é uma plataforma de integração que usa a infraestrutura existente para
criar novos serviços suplementares para várias verticais de IoT sem a necessidade de desenvolvimento
de software personalizado para casos de uso ou projetos específicos.

Coletas de dados de várias fontes

Processamento de dados

Integração de várias plataformas e coleta de
dados de diferentes fontes – dispositivos, ativos e
plataformas.

Agrega dados, unifica e os prioriza.

Visualização dos dados

Execute ações com base em dados
integrados

Visualize os dados de maneiras distintas (admin e
usuário final), crie painéis personalizáveis e faça o
download de relatórios prontos.
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Crie fluxos de trabalho personalizados e ações
baseadas em eventos: ativação de serviços,
geolocalização, monitoramento, relatórios
e mais.

Benefícios da plataforma de orquestração de dados Coiote
Crie seus próprios
fluxos de dados

Visualize todos os seus
dados de IoT em um
só lugar

Gere protótipos de novos
serviços rapidamente

Economize tempo
e dinheiro em serviços
de integração

Simplifique a maneira
como você visualiza
os dados

Gerenciamento de
Conectividade M2M
Forneça gerenciamento completo do
ciclo de vida do SIM

Ativação de Serviço

Rastreamento de ativos

Garanta a ativação contínua de
qualquer tipo de serviço IoT.

Gerencie qualquer tipo de ativo
e use recursos de visualização
de mapas e barreiras geográficas.

Principais características
• Inventário de ativos
• Agrupamento de ativos e gerenciamento de grupos
• Painéis personalizáveis e dinâmicos (expondo
detalhes do ativo, dados de monitoramento, mapas
e interfaces de usuário externas
• Mecanismo de fluxo de trabalho avançado (execução
assíncrona)
• Monitoramento e relatórios

• Correlação de eventos, manipuladores de
eventos, armazenamento e encaminhamento de
eventos
• Geo-localização
• Visualização de mapas e barreiras geográficas
• Ticketing de problemas (externo ou interno)

Próximos passos
Cresça e aprimore seus negócios através de uma parceria de longo prazo com a AVSystem.
Entre em contato conosco pelo sales@avsystem.com para saber mais como podemos te ajudar em sua
empresa ou visite https://www.avsystem.com/products/coiote-iot-do/.
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