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GIÁM SÁT VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY  

MACHINERY MONITORING SYSTEM 

Bạn quản lý một nhà máy với hàng chục, hàng trăm 

máy móc vận hành tự động, vậy làm sao để bạn nắm 

bắt được các hoạt động của hệ thống máy, máy nào 

đang chạy, máy nào đang có sự cố hay máy nào đang 

ở chế độ bảo trì theo kế hoạch? Làm sao để biết được 

hiệu suất sử dụng máy ra sao? Mỗi sự cố gây dừng máy 

sẽ mất bao lâu? Nguyên nhân cho sự cố đó là gì? 

iAndon Monitoring là giải pháp công nghệ giúp bạn 

nắm bắt toàn bộ thông tin về vận hành của hệ thống 

máy, phân tích và tối ưu hiệu quả. 

You are managing a factory with dozens or hundreds of 

machines operating automatically, so how do you keep 

track the operation of the machinery, which machines are 

running, which machines are having problems or which 

machines are in planned maintenance? How to know the 

machine's performance? How long for each downtime? 

What was the cause of that alarm or incident? 

iAndon Monitoring is a solution that helps managers 

capture all information about machinery, analyze and optimize performance 
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Giám sát thời gian thực – Real time monitoring 

 

Điểm nổi bật  Advantages 

 Truyền thông không dây 

 Triển khai nhanh: 02 tuần 

 Tùy biến giao diện hiển thị 

 Giám sát thời gian thực, biểu đồ trực quan 

 Cài đặt máy chủ tập trung , 

truy cập từ mọi thiết bị trong nhà máy 

 Wireless communication (Wi-Fi, ZigBee) 

 Quickly installation in 02 weeks 

 Customize dashboards per request. 

 Real-time monitoring, visualize dashboards 

 Central software on server, access from many 

devices via web-browser. 

 

 

 

 
SƠ ĐỒ TỔNG THỂ Overview Diagram 
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