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A Hexagon Manufacturing Intelligence formálja a haladást a HxGN LIVE
eseményen
A 2016-os konferencia sikere tükröződik a 2017. évi esemény online regisztrációs felületének megnyitását
követően

A Gyártásintelligencia show a HxGN LIVE 2016 eseményen a mai napon ért véget, melynek utolsó lépéseként az
érdeklődők négy napnyi vizuális bemutató, haladó oktatás, felhasználói találkozók és kapcsolatépítő események
után megtekintették az utolsó műszaki tartalmú előadásokat is.
A HxGN LIVE a legnagyobb olyan esemény, amely ráirányítja a reflektorfényt a Hexagon vállalatra és megoldásai
hihetetlenül széleskörű portfoliójára. A HxGN LIVE a világ minden tájáról több mint 3 000 érdeklődőt vonzott a
sikeresen kiválasztott új helyszínen, a kaliforniai Anaheim-i konferenciaközpontban, amely egyúttal a 2017. évi
esemény helyszínéül is szolgál majd.
Norbert Hanke, a Hexagon Manufacturing Intelligence elnökének "A haladás formája" című nyitó beszédét
követően az Automatizálás és Ipar 4.0 csúcstalálkozó esemény bő áttekintést nyújtott az „okos gyártás”
értelmezésével kapcsolatban. A Hexagon Manufacturing Intelligence részéről Paolo Guglielmini és Zvonimir
Kotnik által vezetett fő előadáson számos meghívott iparági szakértő is részt vett.

Detlef Zuehlke a SmartFactory
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részéről az Ipar 4.0 kezdeteiről beszélt, és ismertetett néhány folyamatban lévő

szakirányú kutatást, majd átadta a szót Michel Gadboisnak (iBASEt). Gadbois "Digitális hullámok meglovaglása"
című előadásában a repülőgép- és űrhajózási iparban jelenleg alkalmazott intelligens eljárásokba nyújtott
betekintést, majd egy lenyűgözően érdekes megvalósítási esetet ismertetett. Végül a két vendégelőadót a
Hexagon meghívott ügyfelei követték a pódiumon, akik az Ipar 4.0 alapelvek megvalósítása terén szerzett
tapasztalataikról számoltak be. Ezt követően a csoport egy fórum beszélgetés során megválaszolta a
hallgatóságtól érkezett kérdéseket.

"Az, hogy a legfontosabb ügyfeleink ennek a négy napnak a folyamán velünk közösen igyekeztek formálni a
haladást, hihetetlen lehetőséget biztosít a számunkra, hogy részt vállaljunk elvárásaik, jövőbeli projektjeik és
kihívásaik megvalósításában," mondta Anne Willimann, a Hexagon Manufacturing Intelligence globális marketing
kommunikációs igazgatója. "A HxGN LIVE rendezvény hasznos időtöltés volt számunkra ügyfeleinkkel, ami
hatalmas érték egy olyan globális megoldásokat kínáló vállalat számára, mint a miénk." Nagyra értékeljük
ügyfeleink őszinteségét, és azt, hogy mennyire kedvezően fogadták formabontó gondolatainkat. Nagyszerű
érzést volt ennyi emberrel találkozni itt, Anaheimben."
Az Gyártás-intelligencia rendezvénysorozat folytatódik, amint a HxGN LIVE visszatér Anaheimbe, 2017. június
12. és 15. között. Az elsőbbségi regisztrációs felület már elérhető az alábbi weboldalon: hxgnlive.com. A 2016-os
esemény anyaga, a Gyártás-intelligencia show, valamint az Automatizálás és Ipar 4.0 csúcstalálkozó
előadásainak teljes terjedelmű videofelvételei elérhetők és megtekinthetők az alábbi weboldalon: hxgntv.com

Pár szóban a Hexagon Manufacturing Intelligence vállalatról
A Hexagon Manufacturing Intelligence a különféle gyártó cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi
technológiáinak illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. Vezető méréstechnikai és
gyártástechnológiai megoldásokat szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és cselekvésben élen járó
szakértelmünk – mérési adatok gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink számára lehetővé
válik termelésük felgyorsítása, miközben termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.
Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a minőség a
termelékenység hajtóereje. További információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: HexagonMI.com.
A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport része,
vezető globális információtechnológiai szolgáltató, melynek tevékenysége fókuszában a gyártási minőség és
termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az ipari vállalati alkalmazások terén.

