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hardware en bedrijfsapplicaties
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De Aucxis middleware HERTZ functioneert als een vertaallaag 

tussen hardware en bedrijfsapplicaties en ontzorgt u van alle 

communicatieprotocollen die voor de datacommunicatie van 

toepassing zijn.

Specificaties

Structuur

Externe koppelingen

GegevensverwerkingHERTZ zet de communica�e op voor diverse apparaten zoals 
datacollectoren - waaronder RFID-readers, barcodescanners, 
camera's en I/O-modules - maar ook printers, signalisa�e, 
slagbomen, enz. 

Dankzij HERTZ wordt gecapteerde data verwerkt. De data kan 
worden gebruikt voor de aansturing van interne processen en 
voor big data analyse. Het is voldoende om enkel de 
communica�e met HERTZ op te ze�en. hoe� zich voor de U 
rest niets aan te trekken van de diverse communica�e-
protocollen met alle hardwarecomponenten in een project. 

Voor het interfacen met de so�ware van de klant baseert 
Aucxis zich in de meeste gevallen op standaardprotocollen. We 
maken gebruik van TCP/IP, HTTP/HTTPS, AMQP/MQTT, 
MODBUS/OPC UA, waardoor we verschillende formaten (XML, 
JSON, ...) kunnen doorsturen. 

HERTZ transformeert de data input van de hardware naar 
logische gebeurtenissen die uw so�ware makkelijk kan 
begrijpen en verwerken. Dit gebeurt door middel van filters 
(duplicaat, beste waarde, patroonherkenning, …), het bufferen 
van modules voor het groeperen van data (vermijdt problemen 
bij connec�everlies van bijv. wifi) en conversie tussen 
dataformaten. Dit stelt HERTZ in staat om bijvoorbeeld alle 
unieke tags in een vrachtwagen te detecteren en samen met 
de nummerplaat door te sturen, of een slagboom automa�sch 
te openen als er een specifieke tag gelezen wordt.

Onze middleware HERTZ is een lightweight service met 
volgende minimale vereisten:
Ÿ Windows 10 OS of Windows Server 2016
Ÿ 4GB memory (a�ankelijk van de groo�e van de  installa�e)
Ÿ X86 of X64 machine
Ÿ Microso� .NET 6.
Op één toestel kunnen meerdere HERTZ-services draaien voor 
meerdere leespunten.

HERTZ is gebaseerd op het Microso�-pla�orm en is 
opgebouwd uit een verzameling modules en configura�efiles. 
Onze RFID middleware is flexibel om te communiceren met 
nieuwe types hardware die vlot toe te voegen zijn. Door 
modules toe te voegen of anders aan elkaar te koppelen, kan 
logica snel en efficiënt gewijzigd worden in func�e van 
nieuwe wensen of bijkomende func�onaliteiten.

HERTZ voorziet ook in het doorsturen van data naar externe 
so�warepakke�en (MES, WMS, ERP-systemen, …). Enkele 
voorbeelden:
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