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Schneider Electric vil udvikle IoT gennem
globale partnerskaber
Intelligente produkter og løsninger er allerede bundet sammen i the Internet of
Things (IoT), der ifølge energispecialisten Schneider Electric er et vigtigt element
i kampen mod klimaforandringerne. For at fremme udviklingen af nye IoTteknologier indgår Schneider Electric nu et tæt samarbejde med bl.a. MIT.
Verden står over for store udfordringer som global urbanisering, øget
ressourceforbrug og stigende klimaforandringer. En del af løsningen ligger i
the internet of Things (IoT), hvor intelligente produkter er forbundet i
integrerede online-løsninger. Det mener Schneider Electric, der ser

partnerskaber som en central del udviklingen af nye IoT-teknologier. Derfor
har den franske koncern indgået samarbejdsaftaler med HKUST-MIT Research
Alliance Consortium, der består af University of Hong Kong og det
amerikanske universitet MIT.
- Et tæt samarbejde på tværs af industrier, forskning og regeringer er
afgørende for at fremskynde den indvirkning, som IoT kan have på en bred
vifte af industrier og på vores måde at leve på i det globale samfund. Derfor
spiller vores samarbejde med HKUST-MIT Research Alliance Consortium en
central del af vores strategi om at forene Operational Intelligence med IoT,
forklarer Barry Cloflan, Chief Technology Officer i Schneider Electric.
. I konsortiet vækker det nye samarbejde glæde.
- Vi er glade for at kunne byde Schneider Electric velkommen til dette vigtige
initiativ, der ikke blot arbejder for at videreudvikle IoT-området men konkret
bygger bro mellem ekspertisen i den akademiske verden og Schneider
Electric tekniske erfaring fra store projekter inden for bygningsstyring og
smart cities, siger Charles Sodini, der LeBel Professor Electrical Engineering i
MIT.
Strategisk fokus på IoT
Ved siden af det nyindgåede samarbejde med HKUST-MIT Research Alliance
Consortium indgår Schneider Electric nu også i styregruppen for Industrial
Internet Consortium (IIC), hvor virksomheden går sammen med stærke
virksomheder som Cisco, General Electric, IBM og Intel om at spille en mere
central rolle i udviklingen af konkrete IoT-teknologier.
- Vi investerer som koncern massivt i innovation og udvikling, der forbinder
vores produkter og systemer gennem IoT, der skaber effektivitet og
energibesparelser. For at fortsætte den teknologisk udvikling er det derfor
helt centralt, at vi indgår i innovative netværk med andre førende
virksomheder, så vi i fællesskab bringer IoT op på et højre niveau til gavn for
mennesker, virksomheder og klimaet siger Senior VP John Tuccillo, der er
Schneider Electrics repræsentant i styregruppen for Industrial Internet
Consortium.
Schneider Electric har netop lanceret koncern-strategien ’Life is ON’, hvor
udviklingen af IoT spiller en helt central rolle i bestræbelserne for at udvikle
intelligente teknologier, der gør verden mere effektiv, sikker og bæredygtig.

Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og automatisering.
Med en omsætning i 2014 på 25 mia. euro i ryggen betjener vores 170.000
medarbejdere kunder i mere end 100 lande, og hjælper dem til at administrere
deres energiforbrug og drift på en sikker, pålidelig, effektiv og bæredygtig måde.
Fra de mest simple el-kontakter til komplekse driftssystemer – optimerer vores
teknologi, software og tjenester den måde vores kunder styrer og automatiserer
deres forretning på. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte
brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. Hos Schneider
Electric arbejder vi konstant på at forbinde verden i intelligente løsninger, der
forvandler industrier, transformerer byer og digitaliserer forretninger.
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