
Software Imprescindível para IoT & Indústria 4.0 
Configuração gráfica com monitoração robusta e processamento 

altamente confiável fazem do OPC Router sua primeira escolha e 

companheiro perfeito para seus projetos de Indústria 4.0.

A interface gráfica de configuração permite a você uma visão geral 

perfeita e uma compreensão fácil de suas conexões o tempo todo. Na 

janela de status, você pode monitorar as transferências de dados ativas 

em tempo real e visualizar os valores atuais.

Fácil de Usar!
O OPC Router é fácil de usar. Simplesmente crie suas conexões através de 

Drag & Drop. Você não precisa ser um especialista em automação nem em 

TI. Por exemplo, se você quer conectar o chão de fábrica aos sistemas 

corporativos (por ex. CLP com o SAP) apenas selecione a fonte de dados 

e o destino, procure e selecione os tags, defina o trigger - e pronto!

Um Hub de Dados para Produção
O OPC Router permite a troca automática de dados e atua como seu 

middleware padrão e plataforma de comunicação central para todos os 

seus sistemas e soluções stand-alone.
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O   OPC Router executa a troca automática de dados entre CLPs, bancos de dados, MES, 
sistemas SAP®, impressoras, Excel e diversos outros sistemas, atuando como sua 

plataforma de comunicação central. A transferência de dados é disparada por tempo ou 
evento. Não existe limite no número de usuários, quantidade de tags, transferências ou 
sistemas conectados.

OPC Router
O OPC Router conecta os Sistemas Industriais  
através de seus poderosos Plug-ins de Comunicação



Benefícios

Economiza tempo e dinheiro. Reduza erros automatizando 
e padronizando as suas transferências de dados

 Fácil: Interface gráfica de configuração moderna e 
    simples
 Robusto: Uma solução de software para toda sua 
     comunicação industrial
 Escalonável: Escolha somente os plug-ins que você  
     precisa agora – você pode adicionar plug-ins depois
 Histórico: Armazenamento e visualização das  
     transferências e eventos
 Padronização: Economize tempo e dinheiro ao evitar  
 aquisição de dados redundante
 Extensivo: Plug-ins para diferentes tipos de conexão
 Independência: Crie você mesmo novas conexões   
 sem programação
 Expansível: Mais plug-ins estarão disponíveis em breve!

O OPC Router implementa a comunicação entre vários sistemas. A 
implementação é feita por “plug-ins”. Cada plug-in é configurado de 
acordo com requisitos especiais da fonte de dados e dos sistemas 

de destino. No seu projeto, você só precisa licenciar os plug-ins que 
você necessita para sua aplicação. Então conecte seus sistemas e 
sua implantação de Indústria 4.0 está pronta.

Para informação detalhada sobre cada um destes plug-ins, por favor acesse 
www.opc-router.com

Contato:

Exata Sistemas de Automação Ltda
Av. Queiroz Filho, 1700 - Casa 36 Vila B
Sâo Paulo - SP - 05319-000

Fone: +55 (11) 3672-4188
Fax: +55 (11) 3672-4188

E-Mail: exata@exatasistemas.com.br

Web:  Obtenha uma cópia de demonstração:   
 www.opc-router.com
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