Telit destacará soluções para conectividade na Futurecom 2018
Pioneira no fornecimento de produtos e serviços de IoT na América Latina, empresa
também ministrará palestra durante o evento
Reconhecida por sua atuação no fornecimento global de Internet das Coisas (IoT), a Telit
levará suas soluções para a Futurecom 2018, com destaque para o gerenciador de
dispositivos Lightweight M2M e a demonstração dos módulos NB-IoT e LTE-M. A empresa
participa do evento com stand próprio, localizado no Espaço Futuretech.
Líder de mercado em IoT com mais de 20 anos de mercado, a Telit foi uma das pioneiras
no fornecimento de produtos e serviços de IoT na América Latina. Os participantes da
Futurecom poderão conferir de perto o portfólio da Telit, considerado o mais abrangente
do mundo em módulos de IoT de alto desempenho, serviços de conectividade e software.
E, também, participar gratuitamente da palestra “Conectando medidores à Concessionária
de Energia e às Pessoas, formando redes inteligentes”, que contará com a presença de um
expert da Telit.
Palestra: “Conectando medidores à Concessionária de Energia e às Pessoas, formando redes
inteligentes”
Data: 16/10, das 16h30 às 17h
Resumo: A Telit apresentará seus módulos em ação juntamente com a cliente e parceira, CAS,
em soluções para o mercado de energia elétrica, viabilizando desde a coleta de informações para
automatizar o faturamento, monitoramento contínuo que antecipa a detecção de defeitos ou
anomalias no comportamento de consumo, automatização de operações em campo, até o
fornecimento de informações com maior empoderamento do consumidor, cliente final.

Líder global na área da Internet das Coisas (IoT), a Telit oferece à indústria um amplo
portfólio de produtos e serviços integrados para aplicação IoT end-to-end, incluindo
módulo de comunicação celular, GNSS, Wi-Fi, módulo sem fio de curto a longo alcance,
planos de conectividade e plataforma de serviços IoT. Através do Portal IoT, a Telit reduz
o risco, tempo de mercado, custos e complexidade para o rastreamento de ativos,
controle e monitoramento remoto, telemática e automação industrial, disponível nas
verticais
de
negócio
globalmente.
www.telit.com

