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TISIS
e computação na nuvem

A computação em nuvem é um modelo que permite acesso fácil a
uma rede remota, em qualquer lugar e de acordo com a necessidade.
A computação em nuvem permite proteger dados de forma
desmaterializada para o cliente em um servidor remoto. Desde o
lançamento do TISIS em 2013, a Tornos tem desenvolvido continuamente
novos recursos para os produtos TISIS. O mais recente : TISIS Net.
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Com a introdução de novas tecnologias, como Big
Data e IoT (Internet das Coisas), servidores de dados
seguros se tornaram comuns tanto na vida pessoal
como na profissional.

TISIS Net – atuação em rede
A Tornos tem orgulho em apresentar ou mais recente
módulo do TISIS : o TISIS Net. O TISIS Net fornece
conexão a um servidor seguro. Na verdade, desde os
primeiros dias do TISIS, a função de monitoramento
ou supervisão das máquinas da Tornos foi reservada
exclusivamente à rede interna do cliente (intranet).
Com o TISIS Net, as informações sobre monitoramento e status da máquina ficam agora disponíveis fora
do ambiente empresarial. Informações confidenciais,
como programas ou dados das peças, não ficam
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armazenadas no servidor remoto seguro. Esses dados
são criptografados e armazenados para cada conta
de cliente. A conexão entre as máquinas e o servidor é
estabelecida por um protocolo HTTPS seguro.

Fácil implementação
Durante a instalação do TISIS Net, cada cliente que
concordou com os termos de uso recebe uma conta
de usuário com detalhes para conexão e senha que
devem ser inseridos nos aplicativos TISIS. Assim que o
usuário sai da rede da própria empresa, um ícone que
mostra um globo terrestre indica que, a partir daquele momento, a conexão é estabelecida através de um
servidor seguro. O Tisis.net não substitui o servidor
interno da empresa, mas faz uma cópia sincronizada
dos dados de monitoramento e status.
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Melhor monitoramento com o TISIS Net
Com a opção do TISIS Net, o cliente pode adicionar
a função de notificação em caso de paralisação na
produção com várias configurações de parâmetros,
tais como :
• Mensagens de alarme
• Mensagens do operador
• Fim de produção
• Notificação sonora
• Notificação de vibrações
• Notificação após x minutos
O TISIS Net já está disponível nos revendedores da
Tornos.
tornos.com
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