
 

 

TOSHIBA PREZENTUJE INTELIGENTNE URZĄDZENIE BRZEGOWE 

CERTFIKOWANE DLA MICROSOFT AZURE IOT  

Połączenie inteligentnej chmury i wydajnych urządzeń brzegowych zapewnia szybsze 

wdrożenie nowych rozwiązań 

 

 

8 stycznia 2018 r. – Toshiba Client Solutions Co., Ltd. przedstawia dynaEdge™ bardzo wydajne 

mobilne urządzenie brzegowe oparte na Windows 10 certyfikowane dla Microsoft Azure IoT. 

Umożliwi ono przejście do kolejnej generacji usług związanych z inteligentną chmurą 

i Intelligent Edge. 

 

Wykorzystując Azure Cognitive Services i Machine Learning, dynaEdge Toshiba zapewnia 

osobom pracującym poza siedzibą firmy intuicyjny dostęp do centralnych zasobów 

oraz możliwość ich ulepszania. Jest idealnym urządzeniem do zdalnego zarządzania, 

nadzorowania linii produkcyjnych i innych przemysłowych rozwiązań. Dzięki zintegrowanemu 

komunikatorowi  Skype dla firm pracownicy mogą szybko i efektywnie porozumieć się ze sobą, 

a także skorzystać ze zdalnej pomocy ekspertów.  

 

„Cieszymy się, że Toshiba łączy inteligentną chmurę i Intelligent Edge wprowadzając na rynek 

dynaEdge” – powiedział Ruston Panabaker, Vice President, IoT Solutions, Microsoft. –

„Rozwiązania wykorzystujące możliwości inteligentnych urządzeń brzegowych, takie jak 

dynaEdge i usługi Azure IoT, pomogą organizacjom przemysłowym osiągać efektywność 

operacyjną, skuteczniej kontaktować się z klientami i otworzą przed nimi nowe możliwości 

biznesowe”. 

 

„To wielka przyjemność współpracować z Microsoft przy tworzeniu prawdziwie innowacyjnych 

rozwiązań Intelligent Edge i platformy chmurowej przeznaczonej dla szybko ewoluującego 

przemysłu” – stwierdził Norimasa Nakamura, Executive Officer, Vice President 

and General Manager, Client Solutions Division, Toshiba Client Solutions Co., Ltd. 

 

Toshiba zakłada dalszy rozwój dynaEdge dla Microsoft Azure. 



 

 

 

O Toshiba 

Od ponad 140 lat Toshiba Corporation przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 

wykorzystując innowacyjne technologie do tworzenia wartości. Dziś skupiamy się przede 

wszystkim na infrastrukturze wspierającej nowoczesne życie współczesnego społeczeństwa. 

Działając w myśl zasady Toshiba Group „Tworzone dla Ludzi, Tworzone dla Przyszłości” 

(„Committed to People, Committed to the Future”), Toshiba promuje globalne działania 

na rzecz lepszego życia dla przyszłych pokoleń. 

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresami: 

www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html (firma) 

www.toshiba.pl (produkty i ich specyfikacje) 

http://www.toshiba.eu/generic/toshibytes/ (blog Toshiba) 

oraz 

www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions 

 

Dodatkowe zdjęcia i materiały dla mediów są dostępne pod adresem: www.toshiba.eu/press 

Kontakt w sprawie zakupu urządzeń Toshiba: B2B@toshiba.pl 

 

 

Kontakt dla mediów 

Joanna Stebel 

joanna@stebelikropka.pl 
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