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CUM AJUTĂ OCTAVIC FABRICILE SĂ FIE MAI PRODUCTIVE 
 
 

 
 

 
AFLĂ AICI CUM POȚI SĂ ÎȚI EFICIENTIZEZI AFACEREA ȘI SĂ REDUCI 
COSTURILE DE PRODUCȚIE 

 
Industria 4.0 se referă la o nouă fază a revoluției industriale care se concentrează în mare măsură pe 
interconectivitate, automatizare, învățarea automată și date în timp real – fabrică ce se auto-
diagnostichează. Industria 4.0, care cuprinde IIoT (Industrial Internet of Things) și fabricarea inteligentă, 
îmbină producția fizică și operațiunile cu tehnologia digitală inteligentă, învățarea automată și big dată 
pentru a crea un ecosistem holistic și mai bine conectat pentru companiile de producție industrială și 
managementul lanțului de aprovizionare. Deși fiecare companie și organizație care operează astăzi este 
diferită, toate se confruntă cu o provocare comună: nevoia de conectare și acces la informații în timp real 
asupra proceselor, partenerilor, produselor și oamenilor. 
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Echipa Octavic oferă soluții pentru că digitalizarea producției din fabricile din România și Europa să fie cât 
mai ușor de adopatat și fără probleme. 
 
  
 
Aceste soluții de digitalizare ajută afacerile și fabricile să reducă foarte mult costurile de producție, să fie mai 
eficiente și să își crească nivelul de digitalizare pentru a avea flux de lucru mai bun. 
 
  
 
Segmentele industriale care sunt foarte dezvoltate din punct de vedere tehnologic, cum ar fi ingineria 
mecanică și a instalațiilor, industria auto și industria de producție de electronică, sunt supuse unei mari 
presiuni pentru a se transformă: se confruntă cu globalizarea și concurența tot mai dură asociată, presiunea 
crescândă a prețurilor, și mega-tendința către individualizare. Pentru a stăpâni răsturnările istorice din 
sector, este necesară o eficiență mai mare atât de la om, cât și de la mașînă. Procesele de dezvoltare, 
producție și logistică din economie trebuie să fie optimizate în continuare, iar produsele și modelele de 
afaceri trebuie redefinite în contextul digitalizării. 
 
  
 
Specialiștii de la Octavic au lucrat constant la dezvoltarea sistemului Octavic de digitalizare a operatiunilor 
de productie industriala- un sistem care ajută afacerile să fie mai eficiente. 
 
  
 

Un modul din sistem vizează planificarea producției astfel încât fabricile să își poată eficientiza consumul de 
materiale și a necesarul de materii prime, și astfel să rezolve problema trasabilității stocurilor. De fapt, 
modulul este un produs Octavic original, dezvoltat în contextul parteneriatelor cu universități din străînătate, 
care aduce funcționalități unice pe piața fabricilor inteligente și care este suficient de flexibil pentru a se 
potrivi oricărui tip de producție – de la linii automate de mare viteză în producția de farmaceutice, până la 
stații de asamblare manuală sau testare. Eficiența producătorilor industriali care au adoptat sistemul  Octavic 
a crescut cu minim 8% în primele nouă luni. 
 
  
 

 Află mai multe despre Industry 5.0 pe site-ul Octavic.io și pe Industry50.com 
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