Иновации в сърцето на
LEGRAND „ Интернет от
всичко”
Дълготрайни ползи за потребителите

Информационен бюлетин

Октомври
2015

2

Иновации в сърцето на
Legrand „Интернет от
всичко”

Съдържание

3 Проектът в цифри
4 Какво представляват свързаните
устройства?
5 Интервю с Gilles Schnepp
6 Нашата визия
11 Нашият подход
22 Нашите амбиции
24 Терминологичен речник

За повече информация
Легранд България ЕООД:
www.legrand.bg
http://www.legrand.com/EN/eliotprogram_13238.html

Този документ обобщава подхода на Legrand в рамките на „интернет
от всичко”, олицетворен от програмата Eliot.
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Иновации в сърцето на
Legrand „Интернет от
всичко”

Предисловие

Проектът
В Цифри

През 2014 има едва около

14 билиона свързани

устройства по света
През 2020 се окачва те да бъдат над

50 билиона.

Източник: Cisco

„Интернет от всичко” пазарът в строителния сектор очаква растеж
от повече от

20% на година до 2020.

Източник: Legrand

Като специалист в електрическите и цифрови
инфраструктури, през 2014 Легранд регистрира продажби
от

€200 милиона благодарение на

продажба на св ързани устройства .

Продажбите на Легранд на свързани или свързнащи
устройства очакват
2020.

Двоен общ средногодошин ръст до

Иновации в сърцето на Legrand
„Интернет от всичко”
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Предисловие

Какво са
Свързани
устройства?

Internet of Things (IoT)

Eliot
Electricity

“Терминът свързани устройства –или
„Интернет от всичко”– обикновено се
използва за предмети (....) на които
интернет връзката дава добавена
стойност по отношение на функция,
информация, използване или
взаимодействие с обкръжаващата ги
среда. "

Устройства

“Dictionnaire du
web” Dictionary
2015

Eliot представлява сбор от
английските думи за
електричество (Electricity) и
„интернет от всичко” IoT
(Internet of Things).
Това е името на програмата на
Легранд, която стартира през
2015, посветена на
разширяване на свързаните
устройства

Локална мрежа

Интернет

Вход-Изход услуги

Сензори &
задвижващи
устройства
(налягане, звук,
температура,
ускорение, др.)

Отдалечен
сървър

Достап на потребители
И контрол

Анализи
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Предисловие

Интервю
с Gilles
Schnepp

“ Сградите са в основата
на революцията
”интернет от всичко”.

Защо сградите са в основата на революцията

Свързаните обекти са една голяма възможност за

„Интернет от всичко”?

нас да преминем към масовия пазар.

Свързаните устройства са постепенно
навлизащи във всички области на живота ни,

Каква е обосновката на програмата Eliot?
Въпросът не е дали „интернет от всичко” ще се

трансформирайки нашите навици. През

превърне в реалност за Legrand, а в каква

следващите двадесет години, свързаните

форма. Ние от Legrand видяхме това като

устройства вероятно ще се превърнат в

възможност да предоставим на нашите клиенти

ежедневие. Продукти, които не са в

услуга с по-голяма добавена стойност. И под

състояние на комуникират, да предават

клиенти, имаме предвид, както частни лица,

информация, или да бъдат задействани

така и професионалисти. Нашата цел е

дистанционно вероятно ще бъдат рядкост. И

действително да предоставим на

тъй като тези устройства се развиват и се

потребителите услуги с допълнителни ползи за

увеличава потока от данни между отделни

тях. Способността да общуват, следва да

сгради, то тези сгради трябва да се

увеличи стойността на продуктите, като

адаптират още от сега.

предлага реална дълготрайна полза от тях.

Какво прави Легранд заинтересована страна в

Множество играчи са на пазара за свързани

революцията?

устройства. Как може Legrand да има дял и да

Фактът, че това е нашият бизнес! За повече от

бъде част от него?
Legrand има богата история в областта на

100 години ние винаги сме били в крак с
нововъведенията, за да предоставим най-добрите
решения и да отговорим на на очакванията на
GILLES SCHNEPP - LEGRAND GROUP CHAIRMAN

потребителите по отношение на електрическите и

AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

цифрови инфраструктури.
„Интернет от всичко” е реалност и ние вече сме
„на борда”: 200 милиона € от нашите продажби
през 2014 г. се дължат на свързани устройства,
като например нашите предложения за измерване
потреблението на енергия за жилищни и
търговски сгради.

строителството. Иновациите са закодирани в
гените ни, това е в кръвта ни. Защото сме
близо до потребителите си и знаем техните
изисквание и очаквания, защото ги уважаваме,
особено защитата на техните данни. Защото в
края на краищата, това е нещото, което
правим: предлагаме прости, интуитивни
продукти, които променят ежедневието на
потребителите, независимо дали са частни
лица или професионалисти.
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Нашата
Визия
Растежът
устройства

на

пазара

открива

за
нова

свързаните
ера

за

строителния сектор. Като още един
играч

в

тази

интернет

революция,

Legrand е убеден, че разрастването на
„интернет от всичко” ще доведе до ръст
в така наречените "умни" решения за
двете

страни

професионалисти.

-

частни

лица

и
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Legrand „Интернет от всичко”

Нашата визия

Революция
В прогрес

50

билиона
свързани устройства до 2020

Бърз растеж
През 2014, в световен мащаб, има около
14 билиона свързани устройства.
Тенденцията е те да станат около 50
билиона през 2020. Средният брой на
свързани устройства на човек е найвероятно да прерастне от 2 през 2014 на
4 през 2020. (Източник: Cisco).

Източник: Cisco

2014

Хора

2020

Свързани устройства

Масова социална насоченост
Свързаните устройства вече са
интегрирани във всеки сектор:
здраве, транспорт, търговия, енергия,
околна среда, свободно време, у
дома, индустрия, др. Няма сегмент от
икономиката, който да е останал
недокоснат. „Интернет от всичко”
постепенно става стандарт.

Иновация в сърцето на
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Legrand „Интернет от всичко”

Нашата визия

LEGRAND
- Вече
свързани

Legrand вече е участник в революцията „Интернет от
всичко”

От всички продажби през 2014 година,

€200 милиона

се дължат на продажбата на свързани устройства .

По света Legrand вече има около

20 милиона вече инстралирани възела*.

От 81 продуктови семейства на Legrand,

20 са вече свързани.

*Терминът “възел” се отнася за точка на свързване в мрежа.

Иновация в сърцето на Legrand
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„Интернет от всичко”

Нашата визия

LEGRAND
- вече
свързани
Примери за „вече свързани” продукти на Legrand
Безопасност

Аварийно осветление

Гарантирано полесна
поддръжка

Домашни системи

MY HOME LEGRAND*

Контролирайте
електрооборудването
у вас дистанционно

*Технология с Bus кабел

Енергийна ефективност

Контрол върху електрическата инсталация
от вашия смартфон или таблет: това е
възможно с решението Legrand - My Home.
Решение за контролиране на
електрическите функции в дома, My Home
осигурява централизиран контрол и
наблюдение, с предварително дефинирани
сценарии, на отопление, щори и
осветление.

Еко-метър

Следете
консумацията си, за
да можете да я
управлявате подобре

Разпространение на звука

От 1997 г. модулите за аварийно осветление на
Legrand са умни и самотестващи се (батерия и
крушки).
Модулите ECO 2 са снабдени с технология, която
може да се използва за осигуряване на лесен и
постоянен контрол на цялата система локално
или дистанционно.

Новият свързан “еко-метър” на Legrand може да
бъде използван да измерва и показва консумацията
на енергия върху измервателния уред или на уебстраница. Детайлните таблици могат да бъдат
използвани за прецизен анализ на потреблението
на електроенергия от инсталацията и да подпомага
вземането на решения, които могат да доведат до
икономии на енергия.

NuVO предложение

Пуснете музика в
различни стаи от
мобилен източник

С NuVO предложението вече е възможно само
с един единствен източник и няколко
свързани приемника и дифузери да пуснете
музика в различни стаи, включително от
мобилен дигитален източник. Това може да
бъде направено просто с осигуряване на
лесен достъп, предлагайки голямо удобство за
потребителите.

Иновация в сърцето на Legrand
„Интернет от всичко”

Нашата визия

Нашата
Вяра

Пазарът на свързани
устройства през 2020:

40% 60%
BUSINESS

BUSINESS

TO CONSUMER

TO BUSINESS

Източник: www.iot-analytics.com

Нова ера в
строителния
сектор

Днешният ръст в броя на свързаните устройства създаде
революция в строителния сектор. Първо, защото цифровите
инфраструктури трябва да бъдат разширени. Но и защото
промяната означава повече и повече продукти, отнасящи се до
строителството, да бъдат свързани помежду си и
контролируеми, включително дистанционно.

Насочени към
частни лица и
професионалис
ти

Свързаните устройства все повече се превръщат в
задължителни обекти за професионалисти в търговския и
промишлен сектори, както и за частни лица, в дома им.

Предлагащи
допълнителни
ползи

“Свързаните
устройства
ще предизвикат
революция и в
индустриалния и
обществения сектор”

PALASH NANDY - LEGRAND GROUP VP
STRATEGIC PLANNING

Дълготрайност
и надеждност

Интелигентните свързани устройства ще спомогнат да се
добави нова стойност за потребителите: предлагане на
допълнителни услуги, автоматизиране на процеси,
намаляване на времето за отговор, информация за
състоянието и настройка. Свързаните продукти на Legrand
ще направят живота на потребителите още по-лесен,
например с автоматизирано техническо обслужване,
централизирано дистанционно управление и дори по-голяма
сигурност на сградата.

Свързаните устройства ще бъдат използвани и инсталирани
само ако донесат трайни, съществени и надеждни ползи за
потребителите. Прагматичния подход на компанията, опита в
строителния сектор, близостта до клиентите и капацитета в
иновациите, са доказателство за стабилност и дълготрайност
на продуктовото предложение на Legrand.
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Нашият
Подход

Програмата ELIOT
Вярвайки, че „интернет на нещата”
ще се установи като стандарт,
Legrand иска да ускори развитието на
своята оферта и стартира програмата
Eliot. Програмата Eliot е проектирана
да вдъхне нов живот на
комуникацията по отношение на
продуктите на Legrand, навсякъде
където „интернет от всичко” ще
предостави на потребителите
допълнителни ползи.

Иновация в сърцето на Legrand

12

„Интернет от всичко

Нашият подход

Три
Принципа

“Подход, базиран на
облак с ултра сигурни
приложения, гарантира че
неприкосновеността на
данните е в основата на
динамичната програма Eliot.”

PIERRE-YVES HASBROUCK
ARCHITECTURE & CONCEPT PLATFORM MANAGER, IN
CHARGE OF THE ELIOT PROGRAM

1.

ПОВИШАВАНЕ НА СТОЙНОСТТА
НА ПРОДУКТА при употреба
Целта на програмата Eliot не е

производството на свързани
устройства сами по себе си. Като
допълнение способността на Legrand
продуктите да комуникират, би
трябвало трайно да увеличи ползите
за потребителя.

Eliot улеснява ежедневието
Свързаните устройства носещи знака
на Eliot притежават:
- ЛЕСНА употреба
- УЛЕСНЕНА поддръжка
- Самостоятелни сложни функции –
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ на продукти в
съответствие с нуждите на
потребителя, желания и навици.
Eliot също помага да се отговори
на развитието на обществото,
особено на стремежа за поголямо удобство и
енергоспестяване, увеличаване
на изискванията за сигурност и
домашни грижи за хора нуждещи
се от асистент.

2.

Дизайн на устройства, лесни за
инсталиране
Продуктите на Legrand се

характеризират с тяхната опростеност
и лекота на използване и инсталация,
което е част от същността на Групата.
Тези стойности също са в основата на
разширяването на Групата от
свързани устройства. В съответствие с
нашата цел за осигуряване на "Дизайн
за всички"*, Legrand свързаните
устройства са много интуитивни.

3

Уважаваме
. потребителите
Тъй като „интернет от всичко” и
увеличаването на количеството
данни непременно ще има последици
върху неприкосновеността на личния
живот на хората, Legrand
възнамерява да отстоява своите
ценностти и да направи връзката с
потребителя задължителна. По този
начин Eliot допринася за запазване
на конфиденциалността на данните,
които могат да бъдат оповестени
само на партньори, ако това е
одобрено от потребителя и се
извършва само със съгласието на
потребителя.

Лого на всички свързани устройства на Legrand
Както всяка развита програма, Eliot също си има бранд. От септември
2015, всички свързани устройства ще бъдат маркирани с програмното
лого, за по-лесно разпознаване.
*“Дизайн за всеки” се отнася за подход целящ
осигуряване на продукти, които са лесни за
използване

Иновация в сърцето на
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Legrand „Интернет от
всичко

НАШИЯТ ПОДХОД

ЖЕЛАНИЕ ЗА
ИНОВАЦИЯ

R&D ОТДЕЛЪТ НА
LEGRAND представлява

4 5%

между

и

От продажбите в
групата всяка
година

“Eliot води към
иновации. Ние се стремим не
просто да добавим свързани
интерфейси към
настоящата ни оферта, но
също така да свъздадем
устройства, предназначени
да си комуникират.”

ПРОГРАМАТА ELIOT е част от стратегията
за развитие на иновациите в Групата
LEGRAND. Програмата цели да:
 Свърже съществуващи устройства,
добавяйки „gateways” към вече
съществуващи предложения.
 Развива нови продукти, които са
свързани по природа, с други думи,
създадени специално, за да
комуникират.
 Представяне на новаторски
концепции с поглед към бъдещето.
ELIOT ПРОГАРАМА ЗАСЯГА ЦЯЛАТА ГРУПА
LEGRAND, ВСИЧКИ БРАНДОВЕ, НАВСЯКЪДЕ
ПО СВЕТА.
С подкрепата на:
работи върху технологичните
компоненти, като комуникационните
протоколи например.
 Екип по развойната дейност, отговорен
за интегриране на тези компоненти в
продуктовото портфолио.
 Дизайнерски екип Legrand в Европа,
Азия и Англия, чиято роля е да
изследва тенденциите и практиката и
да намери най-добрата връзка между
форма, функция и употреба на
продуктите и решенията на Групата.

Eliot включва система от данни, събрани
чрез приложението облак за съхранение.
Тази хостинг платформа е проектирана в
сътрудничество с най-добрите
специалисти в индустрията, с найвисоките стандарти за сигурност.
Неговата архитектура и съхранение на

OFFICER, EXECUTIVE VP GROUP OPERATIONS

Устойчива инфраструктура
За да комуникират, свързаните
устройства изискват не само мрежи
с висока производителност, но също
така и инфраструктура на сградите,
която да им позволява да се
свържат с тази мрежа. Като
специалист в електрическата и
цифрова инфраструктура, Legrand
осигурява иновативни решения на
няколко нива, от интернет мрежи до
решения за разпространение чрез
конвергентни мрежи.

 Екип по иновациите и системите, който

Високо защитена, базирана на
облак система

PATRICE SOUDAN - DEPUTY CHIEF EXECUTIVE

данните цели да се гарантира
защитата и поверителността на
данните на потребителя.

ELIOT, програма с оперативен фокус
Оперативната съвместимост се
отнася до способността на продукт
или система да влязат в стандартна
комуникация с друг продукт или
система. Тъй като е необходимо
предварително условие за
ефективно развитие на свързаните
устройства, Legrand полага всички
възможни усилия да помогне за
определяне на съответните
стандарти. Предизвикателството е
да се популяризира „отворен език”,
който е в състояние да осигури
обмен на данни и от трета страна
системна интеграция, с крайната
цел да се предоставят
допълнителни предимства на
потребителите.
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Нашият Подход

Желание за
Иновации

Над

Активна политика за
партньорство

ДУШИ В R&D ОТДЕЛА ПО СВЕТА,

Една от силите на програмата Eliot
на Legrand е включването в
различни партньорства и съюзи,
целящи да подсигурят това, че
свързаните предмети ще общуват,
като по този начин в крайна сметка
да се създават допълнителни схеми
за използване.

2 000
ВКЛЮЧИТЕЛНО 750 В
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И
ДИГИТАЛНИТЕ ВЪПРОСИ

Legrand също така е активно
ангажиран в интернационалния
„ All Seen Alliance ”, който цели
дефиниране на стандарти за
комуникация и оперативна
съвместимост. Нещо повече,
Групата е пионер в Zigbee ® Alliance ,
който установи стандарти за
комуникация в сградите.

“В името на силата на
програмата Eliot,
Legrand е ангажиран с
множество партньорства и
съюзи.”

PIERRE LAROCHE - GROUP VP PROJECTS,
INNOVATION & SYSTEMS DEPARTMENT

Legrand е активен член на „AllSeen
Alliance”, водещ интернационален
консорциум, чиято цел е поощряване
на глобално приети продукти,
системи и услуги за подпомагане на
„интернет от всичко” на базата на
споделена технология. Alliance
members are collaborating on an
AllJoyn technology-based open-source
software project supported by all of
the industry, that accepts contributions
from members and from the open
source community.

Прогамата Eliot също така позволява на
Legrand да засили партньорството си с
водещи компании, особено в областта на
сензорите (за топлина, присъствие или
състояние на въздуха). Целта е да се
увеличат приложенията за жилищна
автоматизация в енергийния
мениджмънт, отопление и охлаждане,
контрол качеството на въздуха или за
подпомагане живота на хора със
специфични нужди.
Оперативната съвместимост също е в
сърцето на различни и множество
съвместви проекти, инициирани от
Legrand на национално и европейско
ниво
заедно
с
лаборатории,
университети и стартиращи компании.

Legrand е дългогодишен член на
ZigBee® Alliance. ZigBee®
е отворен глобален безжичен стандарт
за интернет от всичко, създаден за да
прави обикновените неща да работят
заедно, повишавайки комфорта и
ефикасността на ежедневния живот.

Иновация в сърцето на Legrand
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Интернет от всичко

Нашият Подход

ELIOT
В ДЕЙСТВИЕ

Няколко примера за
Продължаващо развитие

Всички продукти на Legrand
нуждаещи се от поддръжка,
наблюдение или дистанционно
управление ще имат огромна полза
от това да бъдат свързани, и
следователно са с приоритет в
подхода на Eliot.

Жилищна автоматизация

Живот с асистент

Свързане на жилищата,
дистанционно управление на
осветлението и ролетните щори

Осигуряват безопасност на
хора, нуждаещи се от
личен асистент

Безжичната версия на My Home, My Home
Play е идеална за вече съществуващите
инсталации. Много лесен за инсталиране,
превръща всеки дом в интелигентен дом.
Контрол на осветлението и ролетните
щори, дистанционна детекция на
присъствие, измерване на температурата на
стаята, и т.н. С "интелигентни действия" да
контролирате вашия дом от вашия
смартфон или таблет е вече детска игра.

В допълнение на традиционната
система за позвъняване, Легранд
разработва напълно нова
система, със сензорни
устройства, които могат да бъдат
използвани, например, за да
намерите човек в жилището, да
наблюдавате поведението и
навиците, засичане при падане,
отчитане на температурата в
дома в реално време, и т.н.
Веднъж свързани, тези сензори
ще бъдат способни да анализират
тези данни и, когато е
необходимо, да изпращат сигнал,
например, към асистента,
семейството, приятели, или др.

Иновация в сърцето на Legrand
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Интернет от всичко

Нашият подход

ELIOT
В ДЕЙСТВИЕ

Звънци

VIDEO на входната врата

Бъдете информирани от разстояние

Дистанционно
взаимодействие

Новите свързани звънци на
Legrand
имат
способността
автоматично да изпращат към
смартфона
или
таблета
на
обитателя на дома снимка на
човека, който звъни на звънеца.

Legrand работи върху
концепцията за телефон с видео
наблюдение на входната врата,
който ще позволи на хората да
комуникират с човека, който
звъни на вратата на сградата или
къщата, използвайки глас или
изображение от техния смартфон
или таблет, локално или от
разстояние. Това е полезно за
хора, които желаят посетителите
да помислят, че те са си вкъщи,
когато са на почивка, например.
В блок с много апартаменти,
приложението свързано с
телефона на входната врата,
също така позволява на
домоуправителя да споделя и
препраща информация много
по-лесно.

Иновация в сърцето на Legrand
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Интернет от всичко

Нашият Подход

ELIOT
В ДЕЙСТВИЕ

Управление на енергията
Измерване и контрол
ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ
вече е лесно и дава свобода

Създаден за малки обществени
сгради, решението на Legrand за
управлението на енергия от
разстояние предлага набор от
интелигентни контакти и
сензори, които могат да бъдат
използвани, локално или от
разстояние, за измерване на
потреблението на енергия, за да
се проследяват програмираните
сценарии и тяхното развиетие.
Ако желаят, потребители могат
да се възползват от
допълнителни услуги, като
сравняват тяхната инсталация с
подобни такива.
Ключови ползи: много лесен за
инсталиране, мобилен и гъвкав,
позволявайки на потребителите
да решат как искат да
анализират и следят
потреблението си.

Аварийно осветление
Опростена поддръжка и
персонализиране на желаните
услуги.

Legrand проучват нова
технология за самостоятелно
регулиране на аварийното
осветление, която е естествено
свързана и, може да опрости
поддръжката дори от голямо
растояние и да се даде
възможност за персонализация
на необходимите услуги.
Това е ново поколение аварийно
осветление, при което цялата
инсталация може да се наблюдава
дистанционно. Потребителите
могат, ако желаят, да получават
известия на техните смартфони или
таблети. Те могат също така,
например, да решат да получат
списък на необходимата за
поддръжа екипировка или
автомачитно да поръчат резервни
части.

Иновация в сърцето на Legrand
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Интернет от всичко

Нашият Подход

ELIOT
В ДЕЙСТВИЕ

Защита

Камери за наблюдение

ИЗБЯГВАНЕ на неудобството,
СВЪРЗАНО С НЕОЧАКВАНО спиране
на електричеството

В комбинация с прекъсвачи, новата Stop
& Go система ще позволи на
потребителите да бъдат информирани от
разстояние, от своя смартфон или таблет,
за състоянието на тяхната електрическа
инсталация и им дават възможност, ако
условията са достатъчно безопасни, да
изключат инсталацията от разстояние.

Когато са свързани, последното
поколение камери за наблюдение
могат да бъдат използвани за
наблюдение на изображения в
реално време локално или
дистанционно. Те предлагат също
така разширени функции, които
потребителите могат да изберат да
активират когато пожелаят, като
например детекция за движение,
запис, изпращане на мейли, др.
Инсталацията е също така лесна и
липсва окабеляване.

Иновация в сърцето на Legrand
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Интернет от всичко

Подход

ELIOT
В ДЕЙСТВИЕ

UPS
Бъдете информирани в аварийни
ситуации, избягвайки загуба на
данни .

Когато са свързани, UPS системите на
Legrand дават информация за
състоянието на батерията в реално
време, капацитета им да се справят
при прекъсване на електрическото
захранане и колко дълго системата
може да продължи да работи ако
захранването не бъде възстановено.
Наблюдението може да бъде
извършено на място или от
разстояние. Може да се повери на
трети страни, дори Legrand, за да
предложи допълнителна услуга като
дистанционна прогнозна поддръжка.

PDU ЗАХРАНВАЩИ МОДУЛИ
Захранване и мониторинг в центровете
за данни

Освен основната им функция-да осигуряват
захранване на сървърите в центровете за
данни, свързаните захрахранващи модули
PDUs дават възможност за контрол на
средата вътре в 19”-ите шкафове, в които
са инсталирани (консумация на
енергията, влажност, температураи др. )
Също така могат да предават
информация, осигурявайки
едновременно с това постоянен
мониторинг на статуса на инсталацията и
оптимизиране на ефективността й. Чрез
„умните” си характеристики, свързаните,
PDU дават възможност да се
предпремат действия дистанционно,
например спиране или възстановяване
на захранването, за да се рестартира
сървъра..

Иновация в сърцето на
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Legrand, Интернет от всичко

Нашият Подход

ELIOT
В ДЕЙСТВИЕ

ИНТЕГРАЦИЯ НА NFC ТЕХНОЛОГИЯТА
Лесно инсталиране и поддръжка

Комбинираното с Android приложение,
специално разработено от
Legrand за електротехници, постепенното
включване на NFC (Near Field
Communication), в продукти на Legrand,
ще улесни тяхното внедряване и
поддръжка.
В резултат на това, само като държи
смартфон срещу даден продукт,
електротехникът ще получат достъп до
неговите инструкции за инсталиране и
други свързани технически документи.
Също така ще бъде в състояние да
конфигурира без предварително
окабеляване. Още повече, че така
конфигуриран ще бъде лесно да се
дублира друг продукт, също без да е
необходимо окабеляване.

По същия начин, чрез доближаване на
смартфона до инсталиран и окабелен
продукт на електрическото табло,
инсталаторът ще може директно да
чете данни, даващи възможност за
пълна диагностика по отношение на
състоянието на продукта и всякакви
потенциални недостатъци. В някои
случаи те могат да променят функциите
без никаква промяна в окабеляването,
например, за да създадете определен
сценарии или просто да стартирате
актуализация.

Планира се до около 100 продукта да
бъдат оборудвани с NFC технологията в
рамките на следващите месеци.
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Нашите
Амбиции
Чрез разширяване на оферта на
Legrand и увеличаване на броя на
свързаните устройства, програмата
Eliot допринася за растежа на Групата.

IИновация в сърцето на Legrnad
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„Интернет от всичко”

Амбиции

Динамичен
Растеж

“Нови услуги, нови клиенти,
нови бизнес модели:
свързаните обекти
предвещават важен растеж
на възможностите на
Legrand.”

Увеличаването
на броя на
продуктовите
семейства ,
които могат да
се свързват

Беноит Конкерт - GROUP EXECUTIVE VP

Генериране на
растеж

Стратегия & Развитие

Предлагане на
нови услуги на
професионални
потребители

Стремежът на Eliot е да доведе до увеличаване на наличните
20 свързани продуктови семейства до 40 през 2020.

Разширяването на свързаните устройства ще доведе до поинтелигентни решения и постигане на по-широкото
навлизане на пазара. Оферта на Legrand за свързани
устройства, която предствлява €200 милиона в продажбите
през 2014 г., обещава двоен цялостен средногодишен
ръстеж през 2020.

Портиерни услуги, управление на енергията, предсказуема
поддръжка, анализ на данни и др: благодарение на „интернет
от всичко, вече е възможно на потребителите на Legrand да
бъдат предложени допълнителни нови услуги.

Иновация в сърцето на Legrand
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„Интернет от всичко”

Терминологичен речник
Интернет от
всичко

Свързани
устройства

Дизайн за всеки

Оперативност

Естествено свързани

Възел

„Интернет от всичко” представлява разширяването на
Интернет към устройства и места във физическия свят.
Докато интернет връзката обикновено не се простира
отвъд електронния свят, интернет от всичко (ИОВ)
представлява обмен на информация и данни от
устрайства в реалния свят с интернет. (Източник:
Wikipedia)

Устройство с връзка към Интернет или свързано със
смартфон, чиято връзка то използва.

Отнася се за подход, целящ да осигурява продукти, които
са и лесни за използване.

Способността на продукт или система да
комуникират по стандартен начин с други продукти
и системи.

Отнася се за продукти, които са създадени за да бъдет свързани.

Свързваща точка в мрежата.

Легранд България
Младост 4, Бизнес Парк София,
сграда 7А, офис партер 06
Телефон: +359 2 489 9297
Мобилен: +359 885 720 122
Fax: +359 2 489 94 70

www.legrand.bg

