O Software SCADA/IHM
mais flexível e completo do mundo

Uma plataforma para todas as
indústrias

Os softwares para automação industrial
da Progea são soluções SCADA/IHM que
fornecem visualização e controle para
qualquer setor de automação. Nosso
software é baseado nas tecnologias mais
inovadoras, em tendências de mercado e
em informações de usuários e integradores.
Ele é aberto e independente de hardware,
oferecendo flexibilidade e escalabilidade.

Seja um parceiro da Progea
O parceiro certo que ajudará a levar sua
visão do projeto a um outro nível e com o
melhor custo-benefício possível. Há mais
de 20 anos, a Progea fornece softwares
SCADA/IHM intuitivos e fáceis de usar.
Procure a Progea para ajudá-lo a inserir
ideias e tecnologias novas em seu processo
de desenvolvimento e implantação.

É Hora de Encontrar um Novo Caminho, é Hora de Descobrir a Progea
Visite www.progea.com para descarregar uma cópia de demonstração

Compromissos da Progea

5 Razões para Parceria com a Progea

Os parceiros da Progea recebem
flexibilidade de implementação
incomparável para aumentar a
produtividade e reduzir custos.
Nossos softwares fornecem a
tecnologia mais inovadora e a
mais alta qualidade, garantindo a
satisfação total do cliente e uma
instalação bem-sucedida.

1. Parceiro Focado

A Progea é 100% focada em software SCADA/IHM,
trabalhando lado a lado para criar soluções de
baixo custo baseadas nas necessidades dos
clientes.

2. Sistema All-In-One

Um único portfólio de softwares que pode
gerenciar o fluxo de informações por toda a
empresa. Minimize o tempo de paradas e preencha
a lacuna entre TI, MIS e unidades fabris com um
único sistema.

3. Reduza o Tempo de Desenvolvimento

Tecnologia flexível significa possibilidades
infinitas de aplicações. Use a mesma solução em
diferentes arquiteturas de hardware,
economizando tempo e custos de treinamento.

4. Soluções Simples, mas Poderosas

Ferramentas de visualização e controle simples e
intuitivas significam uma curva de aprendizado
mais rápida, para desenvolvimento e execução
mais eficientes.

5. Inovação Contínua

A Progea mantém você no topo do jogo com
atualizações GRATUITAS do software e as últimas
tendências da indústria.
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