
Android, Apple és BlackBerry

rendszerű készülékekhez

Termék áttekintés

ÉRTESÍTÉSI MODUL

A felhasználói felületen az egérrel húzható objektumok 
segítségével a kívánt formában, teljes mértékben személyre 
szabott riasztási folyamatok hozhatók létre. Az értesítések 
változhatnak a riasztás súlyosságának függvényében, attól 
függően, hogy a riasztást nyugtázták-e, a riasztás napja és 
ideje alapján és még számos egyéb, a riasztás körülményeinek 
felhasználó által beállítható paraméterei szerint.

 

ÜTEMEZÉS

A WIN-911 Enterprise Edition egy összetett ütemezőmodult 
tartalmaz, amely segítségével a felhasználó meghatározhatja, 
hogy mikor értesítsék az ügyeletes személyt.

ARCHITEKTÚRA

A WIN-911 Enterprise Edition a moduláris .NET architektúrára 
épül, amely a legújabb technológiákat és biztonsági 
keretrendszereket használja.

Az Enterprise Edition szintén támogatja az SQL adatbázis-
kezelő technológiákat.

Folyamatosan fut, ezzel biztosítja, hogy a felügyeleti 
szolgáltatás szünetmentes legyen.

A böngészőalapú felhasználói felület a helyi hálózaton és 
azon kívülről is elérhető, valamint alkalmazkodik a különböző  
nyelvi és regionális beállításokhoz. 

ENTERPRISE EDITION

WIN-911 ®
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A WIN-911 legmagasabb szintű ajánlata, az Enterprise Edition, 
megbízhatóság terén valódi áttörést jelent a teljes, valós idejű riasztáskezelő 
rendszerének segítségével. A WIN-911 Enterprise Edition könnyedén 
integrálható a már meglévő SCADA-rendszerrel, így a legújabb technológia 
és a funkciókban gazdag értesítések segítségével a riasztások körülményei 
nyomon követhetők.
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Termék áttekintés

JELENTÉSEK

A jelentésekhez rich text és egyszerű szöveges sablonok is rendelkezésre 
állnak; ezeket bármilyen eszközre el lehet küldeni akár kérésre, akár 
egy szabályrendszernek megfelelően (pl. rögzített időpontokban, illetve 
riasztási körülmények vagy adatok alapján).  

REDUNDANCIA* 

A WIN-911 Enterprise Edition fejlett önszerveződő hálózata 
aszimmetrikus redundanciával dolgozik, amely a felhasználó felé 
növeli a megbízhatóságot, és jobb teljesítményt kínál a létfontosságú 
alkalmazásokhoz.   

 
ADATKEZELÉSI LEHETŐSÉGEK

A WIN-911 Enterprise Edition által felügyelt riasztások létrehozhatók, 
kezelhetők és rendezhetők. A WIN-911 támogatja az OPCDA-
kompatibilis SCADA-rendszereket. Továbbá a könnyű konfiguráláshoz, 
a teljesítményoptimalizáláshoz, valamint a nyugtázás és egyéb adatok 
SCADA-rendszerbe való visszaküldéséhez a WIN-911 közvetlen 
adatkapcsolatokkal rendelkezik a következő SCADA-termékekkel:

 
GE INTELLIGENT PLATfORMS

•	 iFIX

•	 Cimplicity

 
ROCKwELL AUTOMATION

•	 FactoryTalk Alarm & Events

•	 FactoryTalk View SE*

 
wONDERwARE

•	 InTouch

•	 Wonderware System Platform*
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ÉRTESÍTÉSI bEáLLÍTáSOK

 E-MAIL

Az e-mailes értesítések egy- és kétirányú értesítéseket is 
lehetővé tesznek, és támogatják a riasztások nyugtázását. 
A HTML-alapú rich text és az egyszerű szöveges sablonok 
eszközök széles körét támogatják.

 
OKOSTELEfONOS ALKALMAZáSOK

Ez a hatékony lehetőség – amely kihasználja a WIN-911 
Enterprise Edition és a mobil platformok képességeit – értesíti 
a felhasználókat az új riasztási eseményekről, és kiírja azokat 
egy interaktív összefoglaló formájában. Apple, Android és 
BlackBerry mobilkészülékekkel működik. 

SMS

Biztonságos, szöveges értesítéseket tesz lehetővé bármilyen 
mobilhálózaton keresztül. Szintén támogatja a riasztások 
tudomásul vételét és a jelentéseket.  

 
HANG

A hangalapú értesítések a VOIP-t és a softphone-t is 
támogatják, akár TAPI-modemeken keresztül is az analóg 
vonalakhoz, és számos új lehetőséget kínálnak a riasztással 
kapcsolatos információk hívás közbeni lekérdezésére.
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