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O que é o EUGENIO?

• Plataforma fim-a-fim de IoT, cobrindo desde os 

devices conectados até as aplicações de negócio

• Benefícios-chave:

• Facilitar e acelerar o desenvolvimento de 

aplicações de negócio baseadas em IoT

• Auxiliar gestores a garantir Governança e 

Segurança para seu ambiente IoT

• Construído sobre o Microsoft Azure, tirando proveito 

da Infraestrutura Azure (IaaS) e incorporando 

componentes da plataforma como IoT HUB, Microsoft, 

Flow, IoT Edge*, Azuresphere*, entre outros

* Em desenvolvimento



Por que Microsoft Azure?
Características e Funções:

• Modularidade – camadas e funções são módulos independentes, podendo

ser usados de acordo com a necessidade do desenvolvedor/gestor

• Diferentes utilizações possíveis: Plataforma completa, IoT Datalake, Staging 

IoT Datalake, agregador de devices IoT, entre outras

Por que escolhemos o Microsoft Azure

• Necessitamos de infraestrutura escalável, segura e disponível para o 

crescimento de IoT e a importância que as aplicações IoT terão para os

negócios empresariais

• Compreendemos que o papel de uma plataforma vai além de suas

funcionalidades técnicas, incluindo também o desenvolvimento de um 

ecossistema de Aplicações e de Parceiros que permita a empresas viabilizar

sua Transformação Digital

• Acreditamos que IoT represente a união entre áreas de negócio e área de TI, 

e a plataforma Microsoft é universalmente presente, possibilitando

integração com sistemas e aplicações-chave de TI.
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End-to-End IoT Platform

Eugenio Fog

❖ Time-critical information 

analysis on site to ensure 

continuous operations run 

smoothly.

❖ Low value data filter and high 

value data forwarding to the 

cloud.

❖ Sure and secure communication 

promoting device collaboration.

❖ Non-IP devices and legacy 

protocols translation.

❖ Original Design Manufacturing

(ODM) model.

❖ Firmware purpose-built.
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broader implications and 

cross site, cross fleet patterns.

❖ Intercloud level integration.

Fog

OnPrem

Cloud

Eugenio IoT

Gateway

Eugenio 

CUBE

IoT é a porta de entrada de tecnologias emergentes como Inteligência Artificial, 
Automação e Blockchain para os processos de negócio não-digitais (i.e físicos), um 

viabilizador de Transformação Digital



Exemplos de Uso e Como Utilizar
Exemplos de Aplicações

Monitoração de Sites Remotos

Manutenção Preditiva de Máquinas

Otimização de Coleta de Lixo

Como Utilizar?

Se você:

• Desenvolve aplicações e acredita que IoT é uma 

oportunidade de negócio para sua empresa;

• Desenvolve soluções IoT e deseja escalar seu 

negócio e reduzir seus custos operacionais;

• Desenvolve devices IoT e necessita conectar-se a um 

ecossistema que integre seus produtos;

• Deseja implementar IoT em sua empresa e necessita 

provar valor rapidamente enquanto mantém um 

ambiente seguro e gerenciável...

... Procure a Logicalis!!!



Visite nosso 
estande no IoT in 
Action ou entre 
em contato 
conosco pelo site 
http://eugenio.io
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Confiabilidade, competência 

e experiência do líder de mercado de 

TI com mais de 25 anos de 

experiência.

Único ponto de contato para resolver todas as 

atividades de TI do cliente, suporte a diversos 

fornecedores e implementação de projetos.

Softline está sempre ao 

seu alcance. Nós falamos a 

sua língua em 50 países e

95 cidades.

A qualificação e expertise da Softline 

é reconhecida por clientes, 

fornecedores e especialistas do 

mercado.

A Softline tem a confiança dos principais 

players do mercado, assim como 

de pequenas e médias empresas, 

clientes governamentais e instituições 

acadêmicas.

3800+
membros no time

3000+ 
Projetos concluídos

$1.19 Bilhão
Volume de vendas FY2017 

+30%
FY 2017 do grupo



Softline IoT

Data

Analytics

Things

Connectivity

• IoT Solution Aggregator

• SI in Microsoft IoT Accelerate Program 
LATAM

• Windows IoT Distributor LATAM
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