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● Tornar acessível aos operadores as 
informações pertinentes a cada etapa 
do processo produtivo de maneira 
dinâmica e objetiva.

● Acompanhar a produtividade através de 
uma solução em nuvem que pode ser 
acessada de qualquer dispositivo com 
conexão a internet.

● Descentralizar e trazer mais dinamismo 
no acesso às informações nas linhas de 
pintura.

● Manter variáveis críticas do processo 
acessíveis a todos os envolvidos, 
garantindo ao produto a especificação 
técnica exigida.

Desafios
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● Erzinger: Desenvolvimento de automação, 
coleta e tratamento das variáveis, 
publicação dos dados em nuvem e 
conexão com a plataforma Hollox.  

● Hollox: Desenvolvimento do backend da 
RA, customização das interfaces, 
armazenagem dos dados e criação do 
aplicativo mobile.

Tecnologias e Parcerias
Case de sucesso



Realidade Aumentada
Esta tecnologia nos permite sobrepor 
elementos virtuais à nossa visão da 
realidade.

Assim o operador pode ser guiado e ler 
dados pela instalação, aumentado o 
conhecimento imediato  do equipamento 
ao seu redor.
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QR code instalado em pontos 
estratégicos da máquina.

Acesso de qualquer smartphone 
que tenha o app instalado.



Pontos de Visualização

Integração de informações virtualizadas do 
mundo real dispostas de forma rápida e 
prática, elevando o nível interativo entre 
máquina e seus operadores.

Desta forma, através da realidade 
aumentada, é possível trazer componentes 
do mundo digital criando uma percepção 
do mundo real para os usuários.

Integração imersiva sendo percebidas como 
partes naturais de um ambiente fabril.
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+ Ágil

Exemplo de QR Code utilizado em 
pontos estratégicos, tendo assim 
informações específicas de cada ponto 
monitorado. 

+ Prático + Produtivo
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Visão Geral da Aplicação
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Interface Homem Máquina (IHM) 
desenvolvida inteiramente utilizando 
tecnologias voltadas para a web, 
permitindo alta escalabilidade.

Todas as IHMs podem ser acessadas 
de qualquer dispositivo conectado a 
rede da máquina de forma fácil.

Trata-se de um software de 
desenvolvimento colaborativo, 
permitindo a  implementação e 
integração com uma vasta gama de 
dispositivos.

IHM WEB
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Dados como pressão, temperatura, condutividade e 
pH dos tanques, vibração de bombas,  velocidade 
da monovia, habilitação da linha, consumo de 
energia, gás e água são levados para nuvem, a fim 
de permitir o uso mais eficiente do processo.

Gráficos e gauges ajudam no entendimento 
das situações reais do processo.

Dados em Nuvem
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Consumos de energia elétrica, gás e água 
são apresentados na forma de 

monitoramento e controle, trazendo 
informações instantâneas e acumuladas, 

auxiliando o controle de processo bem 
como alimentando base de dados para 

futuras decisões. 

Dados em Nuvem
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