
D e rigtige samarbejdspartnere og 
værktøjer

Med et udgangspunkt, hvor der var et 
ønske om at få data tilbage på egne 
hænder,samtidig med at kunne tilbyde 
kunderne en bedre og mere fleksibel 
visualisering af deres data, begyndte Blue 
Unit, at lede efter de rette 
samarbejdspartnere. Systemate kunne 
byde ind med viden på 
systemplatformene, og til valg af de rette 
platforme at arbejde videre med. 

Ved at arbejde med Azure IoT Hub knyttet 
sammen med Azure Streaming Analytics, 
var der et værktøj, der kunne løse 
funktionaliteten i den ønskede løsning. 

Med disse Microsoft løsninger, fik Blue 
Unit et fleksibelt og skalerbart system, der 
håndtere data på en moderne og ultra 
fleksibel måde. 

Med Microsoft Power BI fik deres kunder en 
visualisering af data, der var moderne og 
meget brugervenlig. Med data i realtid og 
mulighed for at tilpasse visning alt efter den 
enkelte bruges ønsker, kunne hele Blue 
Units løsning tilbyde deres kunder en langt 
bedre og fleksibel løsning.

Uafhængig og fleksibel
Blue Unit opdagede, at valget af de rette 
samarbejdspartnere gav deres løsning langt 
bedre og hurtigere værdi. Ved at trække 
eksperter ind på områder som systemer, 
hardware og dataanvendelse, fik Blue Unit 
hjælp til at løse den rigtige løsning for deres 
kunder. 

”Systemate har leveret en fantastisk flot og 
fleksibel løsning til Blue Unit. 
Udviklingsprocessen er forløbet meget 
tilfredsstillende. 

Systemate har stor viden indenfor Cloud-
løsninger samtidig med en god viden fra 
industriproduktion. Blue Unit har flere 
opgaver, som vi ønsker udført af Systemate. 
Deres opgavestyring, udvikling og viden kan 
anbefales fra vores side”, udtaler Henrik 
Hamann Juel, CEO for Blue Unit.

Hos Blue Unit står de i dag med 
grundstenen til et moderne IoT system, der 
allerede nu kan give stor værdi til kunderne, 
og med de valgte værktøjer, er det en 
fleksibel og uafhængig platform, der kan 
udbygges fremadrettet til at imødese nye 
krav, eftersom behovene hos kunderne 
vokser. 

Ved at have trukket data ”hjem”, er Blue 
Unit ikke længere afhængige af en ekstern 
leverandør, og har nu fuldt ejerskab over 
data, så de altid kan tilbyde deres kunder 
data i realtid.
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Blue Unit er en virksomhed fra 2015, der har skabt verdens første centraliserede 
vandmålingsmaskine. De arbejder med fiskeopdræt over hele verden, og tilbyder deres kunder 
individualiserede højteknologiske løsninger.  

              Blue Unit stod med et ønske om, at kunne tilbyde deres kunder en bedre, mere 
moderne og brugervenlig løsning til at tilgå deres data på deres vandmålingsudstyr fra Blue Unit. 

Den eksisterende løsning viste data på en uhensigtsmæssig måde og der var ikke muligheder for at 
ændre i visning. Samtidig var løsningen bundet op på en leverandør og Blue Unit var derfor 
afhængig af denne leverandør.
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