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Od IoT platformy po aplikace



Pracovní skupina IoT v rámci TC Písek, rok 2017



TCP/Hexio IoT Platform, 2018/2019



Interní nástroj Hexio App Engine, 2019/2020
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Co mají všechny tyto projekty společného?

Každý je jiný.



Interní nástroj Hexio App Engine - low code



Drag’n’drop editace UI 
Bez nutnosti psát kód 
Responzivní design 
Vlastní struktura menu

Nastavení komponenty

Označená komponenta

MySQL, PostgreSQL, DBaaS 
HTTP/REST API 
Editor byznys logiky 
Propojení systémů 
Automatizace činností 

Hexio App Platform - no code, 2021



Online aplikační platforma pro rapidní vývoj webových 
aplikací bez nutnosti umět programovat.

Hexio App Platform



Co můžete pomocí aplikační platformy Hexio realizovat?

1. Výrobci HW - online aplikace, které umožní vaše zařízení ovládat, 
zobrazovat jejich data a jsou přizpůsobena na míru vašemu hardware.

2. Integrátoři - IoT aplikace na míru vašim zákazníkům, které kombinují 
data z různých druhů zařízení a data z existujících informačních systémů.

3. Poskytovatelé řešení - aplikace pro vaše end-to-end řešení, které 
následně můžete replikovat a škálovat spolu s vaším byznysem.
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Aplikaci můžete vždy snadno upravit, a přizpůsobit ji tak změnám 
ve vašem podnikání, rychle a bez velkých investic.



Děkuji za pozornost.
Jiří Hýbek, CEO 

jiri.hybek@hexio.io 
+420 721 478 043

www.hexio.io


