
Rozpocznij swój pierwszy  
projekt IoT i AR
z Transition Technologies PSC



_O nas

 Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań 

IT dla przemysłu.

 Zatrudniamy 400 entuzjastów 

programowania.

 Posiadamy 14 lat doświadczenia  

we wdrażaniu i rozwoju rozwiązań Product 

Lifecycle Management.

 Specjalizujemy się w technologiach 

Augmented Reality i Internet of Things.

 Posiadamy status Software Integrator  

i Value Added Reseller dla oprogramowania 

PLM, IoT i AR.

 Prowadzimy warsztaty z IoT + AR.

 Wdrażamy rozwiązania Application 

Enablement Platforms.

 Realizujemy wdrożenia indywidualnych 

rozwiązań dla Klientów.

 Prowadzimy działania badawczo – 

rozwojowe dla naszych strategicznych 

Partnerów.

Transition Technologies PSC 
Jesteśmy firmą należącą do Grupy Kapitałowej Transition Technologies – polskiego 

holdingu informatycznego. TT nieprzerwanie od 1991 roku tworzy autorskie systemy 

informatyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne dla krajowych  

i międzynarodowych Klientów.

Biura Transition Technologies PSC

Biura Grupy Kapitałowej  



Co robimy?

Machine Learning
Zajmujemy się analityką i prognostyką 
opartą na zebranych  danych.

Wizualizujemy Dane
Wizualizacja poprzez Augmented Reality, 
aplikacje mobilne  i szybkie platformy  
do tworzenia aplikacji.

Integracja i Akwizycja  
Danych 
Integrujemy systemy biznesowe  
i przemysłowe w celu pozyskania danych - 
SCADA, PLM, ERP, IoT, CRM.

PLM 
Dostarczamy oprogramowanie do rozwoju 
produktu i realizujemy Connected Product 
Lifecycle Management.

IoT
Wdrażamy i implementujemy rozwiązania 
Internet of Things.

Digital Twin
Dostarczamy produkty i technologie 
do stworzenia cyfrowego ekwiwalentu 
produktu - Digital Twin.



_Transition Technologies PSC

Jak zacząć swoją podróż w przyszłość?   
Wystarczy zgłosić się do Transition Technologies PSC ze swoimi pomysłami na realizację koncepcji 
Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy a wspólnie stworzymy rozwiązanie pasujące do Twoich potrzeb.

Transition Technologies PSC 
wspiera przedsiębiorstwa w realizacji koncepcji Fabryk Przyszłości, 
Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy.

Internet of Things
Tworzymy szerokie spektrum rozwiązań z dziedziny IoT, mających wspierać 

zarówno pracę zakładów przemysłowych, sprzętu, jak i nadawać inteligencję 

biurom. Dla naszych klientów budujemy ich pierwsze rozwiązania IoT, 

pomagając usprawnić procesy: produkcyjne, logistyczne, projektowania, czy 

zarządzania całą infrastrukturą fabryki. Posiadamy wiedzę na temat wielu 

platform IoT w aktualnie dynamicznie zmieniającej się dostępności rozwiązań.

Połączony Rozwój Produktu / 
Product Lifecycle Management
Konstruktorzy otrzymują informację o faktycznych parametrach pracy 

produktów i urządzeń w ich rzeczywistym środowisku. Ekipy serwisowe zawsze 

zaopatrzone w odpowiednie części zamienne i instrukcje serwisowe.  

To i jeszcze więcej daje Connected PLM – połączenie tradycyjnego 

projektowania produktów z nowoczesnymi rozwiązaniami Internet of Things.

Augmented Reality
Transition Technologies PSC jako jedna z niewielu firm uzupełnia koncepcję 

Internetu Rzeczy o rozwiązania Poszerzonej Rzeczywistości aby jeszcze 

lepiej wykorzystać wartość danych z połączonych produktów i odpowiednio 

przedstawić je użytkownikom, serwisantom, sprzedawcom jako szkolenia, 

instrukcje obsługi i naprawcze czy prezentacje produktu.

Inteligentne fabryki produkujące inteligentne produkty
Pomagamy naszym klientom tworzyć nowe wersje ich produktów 

z oprogramowaniem IoT, wyjść z nową ofertą bardziej dopasowanych do potrzeb 

klienta dzięki bieżącej analizie sposobu użytkowania, podglądu na żywo wszystkich 

parametrów, przewidywania awarii i dostarczania interaktywnych instrukcji obsługi.



Przykładowe realizacje projektów IoT

_01
Praktyka w realizacji projektów Fabryk 
Przyszłości. Jako pierwsi w Polsce realizujemy 
projekt Factories of the Future.

_03
Wdrażamy systemy Augmented Reality  
do wsparcia serwisu i utrzymania ruchu, 
które służą do szkoleń, obsługi i budowy bazy 
instrukcji naprawczych.

_02
Od 10 lat wdrażamy systemy do zarządzania 
cyklem życia produktów dla światowych 
liderów w produkcji sprzętu, pojazdów, maszyn 
i elektroniki.

_04
Wdrożyliśmy system IoT dla pojazdów 
specjalnego zastosowania. Eksploatacja 
razem z rejestracją i analizą sposobu 
użytkowania.

Aplikacje 

tworzone dla 

konretnych ról  

w fabryce

Analiza 

ekspolatacji 

sposobu 

użytkownia wraz 

z projektem 

oczujnikowania

Inteligentna 

analityka do 

zarządzania  

flotami

Wsparcie napraw  
i obsługi urządzeń,
komunikacja  
z ekspertem  
w trakcie naprawy,
tworzenie bazy wiedzy 
serwisowej w AR

Predykcja awarii



_Propozycje pakietów realizacji pierwszych projektów IoT i AR

 Integracje systemów SCADA, PLM, IoT, ERP, 
CRM

 Odczyt danych z maszyn i czujników

 Fizyczny projekt oczujnikowania  (opcja)

 Do 20 badanych zmiennych dla 5 urządzeń

Pozyskiwanie  
danych

_A

 WLAN, Sieci Komórkowe, LPWAN, inne 

 Biblioteki programistyczne, 

 Adaptery do protokołów

 Agent do komunikacji (Edge MicroServer)

 Transmisja danych dla 5 urządzeń

Transmisja  
danych

_B

 Platforma IoT

 Skalowanie bazy danych

 Asset management

 Cloud hosting - wdrożenia z Amazon Web 
Services

 5 urządzeń, 3 użytkowników

Zarządzanie  
danymi

_C

 Analiza danych 

 Budowa modelu predykcyjnego 

 Predykcja awarii na wybrane urządzenia

 Algorytmy sztucznej inteligencji

 Projekt wskaże współczynniki predykcyjne

Analityka_D

 Wykorzystanie Augemented Reality  
i dedykowanych aplikacji mobilnych  
dla konkretnych ról w przedsiębiorstwie 

 Stworzenie 2 aplikacji dla 2 ról

 Przygotowanie 2 instrukcji serwisowych  
w trybie AR

 Wizualizacja kontekstowa dla wskazanych  
5 maszyn

Wizualizacja_E

Wybierz, które pakiety odpowiadają  
Twoim potrzebom



Przedstawimy koncepcję projektu IoT i AR 

– jak zbudować przewagę konkurencyjną, 

jakiego rodzaju technologii i elementów 

optymalnie użyć.

Pomysł i projekt_02

czas: 1-3 tygodnie

Implementacja ustalonego projektu w trybie 

Agile, aby Twój zespół mógł wpływać  

na kształt końcowego rozwiązania.

Wdrożenie_03

czas: 2-3 miesiące

czas: 2 tygodnie

Analiza danych z systemów i czujników 

w celu budowy modelu predykcyjnego 

i algorytmów sztucznej inteligencji dla 

Twoich potrzeb.

Machine Learning_04

Ustalenie poszczególnych etapów 

wdrażania wprowadzania IoT w Twoim 

przedsiębiorstwie.

Analiza i budowa 
mapy drogowej
wdrożenia IoT dla 
Firmy

_05

czas: 2 tygodnie

Zaczynamy od spotkania. Nasz specjalista 

pomoże przygotować strategię IoT  

z korzyścią dla Twojej firmy.

Warsztaty innowacji_01

czas: 1-2 dni

Plan działania w celu realizacji  
pierwszego projektu IoT



_www.ttpsc.com     _contact@ttpsc.com
Transition Technologies PSC Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 276, Łódź 90-361, Polska

tel.: +48 42 664 97 20 • fax: +48 42 664 97 30


