
Disponível para dispositivos 
Android, Apple e BlackBerry

Descrição geral do produto

MOTOR DE INTENSIFICAÇÃO

Usando a interface de utilizador, de arraste e solte, tem 
liberdade total para criar um fluxo de notificações adequado 
às suas necessidades. As notificações podem variar 
dependendo da gravidade do alarme, se o alarme foi ou não 
confirmado, em que data ou a que horas é que o alarme está 
a ocorrer e muitos outros atributos do contexto de alarmes, 
configuráveis pelo utilizador.

 

HORÁRIOS

A Edição Empresarial do WIN-911 inclui um avançado motor 
de programação de horários que permite ao utilizador definir 
quando deve notificar uma pessoa de prevenção.

ARQUITETURA

A Edição Empresarial do WIN-911 é construída sobre uma 
arquitetura de módulos .NET usando as últimas tecnologias 
e estruturas de segurança.

A Edição Empresarial também suporta tecnologias SQL de 
armazenamento de dados.

Tempo de execução contínuo para evitar interrupções no seu 
serviço de monitorização.

A interface baseada no navegador está disponível na 
rede local ou fora desta e adapta-se a línguas e culturas 
diferentes.

EDIÇÃO EMPRESARIAL

WIN-911 ®

O software de notificação de 
alarmes mais usado no mundo

Edição Empresarial

A proposta de nível mais elevado do WIN-911, a Edição Empresarial, proporciona 

melhorias em fiabilidade, segurança e flexibilidade num sistema completo de 

notificação de alarmes em tempo real. A Edição Empresarial do WIN-911 integra-

se facilmente no seu sistema SCADA (Sistema de Supervisão e Aquisição de 

Dados) existente para monitorizar as condições de alarme e fornecer notificações 

cheias de características usando as tecnologias mais recentes.
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RELATÓRIOS

Também estão disponíveis modelos de relatórios em HTML ou texto 
simples. Podem ser enviados para qualquer dispositivo a pedido ou 
de acordo com um sistema “baseado em regras” (por exemplo, um 
horário fixo, com base em estados de alarme, valores dos dados).  

REDUNDÂNCIA

A rede de auto-organização avançada da Edição Empresarial do 
WIN-911 proporcionará redundância assimétrica proporcionando ao 
utilizador uma maior fiabilidade e desempenho nas aplicações críticas 
para o funcionamento.   

 
OPÇÕES DE DADOS

Crie, organize e faça a gestão dos alarmes monitorizados pela Edição 
Empresarial do WIN-911. O WIN-911 suporta todos os sistemas 
SCADA compatíveis com o OPCDA. Além disso, o WIN-911 tem 
“ligações diretas de dados” com os seguintes produtos SCADA para 
facilitar a configuração, otimizar o desempenho e enviar confirmações 
e outros dados diretamente para o sistema SCADA:

 
PLATAFORMAS INTELIGENTES DA GE

•	 iFIX

•	 Cimplicity

 
AUTOMAÇÃO ROCKWELL

•	 FactoryTalk Alarm & Events

 
WONDERWARE

•	 InTouch

•	 Wonderware System Platform
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OPÇÕES DE NOTIFICAÇÃO

 CORREIO ELETRÓNICO

As notificações por correio eletrónico permitem notificações 
de uma ou duas vias e suportam confirmações dos alarmes. 
Os modelos em HTML ou texto simples suportam uma vasta 
gama de dispositivos. 

 
APLICAÇÕES PARA SMARTPHONE

Esta opção aumenta o poder da Edição Empresarial do WIN-
911 e das plataformas móveis para alertar os utilizadores 
sobre novos eventos de alarme e para os apresentar num 
resumo interativo. Funciona com os dispositivos móveis da 
Apple, Android e BlackBerry.

SMS

Proporciona texto seguro baseado na notificação de alarme 
em qualquer rede móvel. Suporta a confirmação e o relatório 
dos alarmes. 

 
VOZ

Agora, a notificação por voz suporta VOIP e programas de 
chamadas pela Internet assim como modems TAPI de voz 
para linhas analógicas e proporciona novas opções para 
solicitar informações de alarme durante uma chamada.
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