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LIVRAM UN AVANTAJ ACADEMIC 

50 
Țări 

45,000 
Profesori 

25,000 
Școli gimnaziale 

2,500 
Universități 

10 miliaone 
Studenți 

Facilitarea accesului studenților la carieră prin conectarea acestora cu 

28.000 clienți PTC  

http://www.lockheedmartin.com/index.html
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Programul Academic IoT în clasa vitruala 

Fundamentals of IoT 

Fundamentals of Application 

Development 

Free Classroom Projects 
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PROGRAMUL IOT ACADEMIC PTC 

1000+ 
Universități înregistrate 

pentru Thingworx la nivel 
mondial 

14 din top 

15 
Școli de inginerie din SUA 

25,000+ Dezvoltatori instruiți prin cursurile on line gratuite oferite de PTC (Massive Open Online Courses).  

În 2016, s-au înscris în 
Programul IoT Academic PTC 

peste 500 de universități noi. 
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE: CURSURI DE STRATEGIE IOT 

Include: 

 

• 36 minute de video la 

cerere 

• 5 articole 

• 1 resurse suplimentare 
• Acces pe viață 

• Certificat de absolvire 

Include: 

 

• 24 minute de video la 

cerere 
• 5 articole 

• 1 resurse suplimentare 
• Acces pe viață 

• Acces pe mobil și TV 

• Certificat de absolvire 

Include: 

 

• 32 minute de video la 

cerere 

• 5 articole 

• 2 resurse suplimentare 
• Acces pe viață 

• Acces pe mobil și TV 

• Certificat de absolvire 

Unpacking the  

Internet of things 

New Business Markets in  

the internet of things 
Designing Products for  

the internet of things 
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE: DEZVOLTAREA APLICAȚIEI 

Fundamentals of IoT 

Development with ThingWorx 

Un ghid practic pentru 
dezvoltarea primei aplicații IoT 

• Proiect 1: Monitorizați datele senzorului 
de bază de pe un dispozitiv simulat  

• Proiect 2: Creați un sistem IoT care să 
aibă capabilități de monitorizare, 
control și automatizare  

 

Include: 

 

• 4 ore de video la cerere 

• 3 articole 
• Acces pe viață 

• Acces pe mobil și TV 

• Certificat de absolvire 

Ce veți învăța: 

 
 Să identificați cazurilor și capacitățile de utilizare a IoT 

 Să conectați dispozitivele periferice la o platformă IoT 

 Să creați o aplicație web pentru utilizatorii finali care va afișa 

datele și funcțiile IoT 

 Să creați modele de date provenite de la dispozitive 

conectate 

 Să analizați datele utilizând analize simple într-o platformă 

IoT 
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CE ESTE THINGWORX ACADEMIC EDITION?  

ThingWorx Portalul Academic • Accesul la tehnologia IoT 

cea mai premiată 

• Accesați ThingWorx printr-o 

platformă multi-utilizator 

până la 100 de studenți 

• Nu există instalări greoaie, 

un simplu cod de 

înregistrare și coduri de 

acces pentru elevi 
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Academia Bavareză de antreprenoriat pentru IoT 

• 7 școli de vară pentru start-up- uri 

(2015/2016) în Europa 

• Academia IoT a construit atelierele și 

mentoratul profesional, în jurul unui 

program interactiv, cu accent pe 
munca în echipă, învățarea directă. 

• Ateliere PTC pentru a învăța Creo 

pentru dezvoltarea produsului 3D și 

ThingWorx pentru dezvoltarea tabloului 

de bord IoT. 
– Brățara modulară conectată. Permite 

purtătorului să măsoare semnalele 

fiziologice. 

– Camera conectată. Face fotografii pe baza 

mișcării purtătorului de semnale. 

– Brățară de lux de conectată. Relațiile de 

lungă distanță pot experimenta bătăile inimii 
celorlalți. 

 

 

 

ACADEMIA BAVAREZĂ DE ANTREPRENORIAT PENTRU IOT 
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Studenții de la UT Darmstadt fac ambalaje și bagaje inteligente 

folosind ThingWorx  

Institutul de prelucare a datelor în 

costrucții (Datenverarbeitung in der 

Konstruktion) 

• Valiza inteligentă, care recunoaște 

conținutul și stă vizual la clientul final.  

• Folosind soluțiile IoT pentru a eticheta 

hainele, nu numai valiza, ci și un dulap 

inteligent ar putea să le scaneze 

conținutul și să le arate într-o rețea 

online. 

• Selectarea automată a hainelor pe 

baza activităților planificate, precum și 

afișarea previziunilor meteo actuale. 

https://www.tu-darmstadt.de/index.en.jsp 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DARMSTADT FACE AMBALAJE ȘI 
BAGAJE INTELIGENTE FOLOSIND THINGWORX  
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• Prima platformă online de 
învățare pentru Internetul 
obiectelor (IoT) și 
Realitatea Augmentată 
(AR) 

• Proiectat atât pentru 
individ cât și pentru 
întreprindere 

• Dobândirea rapidă de 
abilități și diferențierea 
pieței muncii gratuit 

• Lansată astazi!  

www.iotu.com  

http://www.iotu.com/



