Kuvaus
TeleCont valvomo on selainpohjainen monen yhtäaikaisen käyttäjän TeleControl
laitteiden hallintajärjestelmä. Se kattaa yritysten ja yhteisöjen tarpeet muutamista
kohteista useisiin kymmeniin. TeleCont valvomo ja TeleControl-laitteet
muodostavat yhdessä helppokäyttöisen kokonaisuuden, jolla voidaan
kustannustehokkaasti valvoa ja ohjata etäkohteita.
Ohjattavat ja valvottavat kohteet on järjestetty havainnolliseen puurakenteeseen,
josta oikea kohde löytyy helposti ja nopeasti.
Uuden laitteen liittäminen järjestelmään onnistuu muutamalla hiiren klikkauksella,
jonka jälkeen kohdetta voidaan ohjata ja sieltä voidaan vastaanottaa hälytys- ja
mittaustietoa.
TeleCont valvomolla voidaan käsitellä myös muita tekstiviestillä toimivia laitteita.
Sovelluksessa on joustava sanomantulkintamekanismi, jonka avulla uusia
laitemalleja voidaan liittää järjestelmään ilman ohjelmakehitystä.
TeleCont valvomoa on mahdollista käyttää langattomasti esimerkiksi GPRSyhteydellä. Käyttöliittymän rakenteessa on kiinnitetty huomiota erityisesti
tietoliikenteen minimointiin, jotta käytettävyys on hyvällä tasolla myös
langattomilla yhteyksillä.
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Hyödyt ja toiminnot
•

Nopea ja tehokas
Yhden tai useamman ohjauskäskyn lähettäminen TeleCont:lla käy nopeasti.

•

Edulliset käyttökustannukset
Tekstiviesti on edullinen tapa siirtää ohjaus- ja valvontatietoa.

•

Helppokäyttöisyys
TeleCont käyttö ei vaadi erillistä asiakasohjelmaa, vaan sovellus toimii selaimen
avulla. Käyttöliittymä on yksinkertainen ja sen perustoiminnot ovat helposti
opittavia.

•

Reaaliaikainen tapahtumien seuranta
Päivystäjä voi seurata valvottavien kohteiden tilannetta reaaliaikaisesti.

•

Laitehälytyksien vastaanotto ja jatkosiirto kalenteriohjatusti.

•

Käyttäjien toimenpiteet kirjataan käyttäjäkohtaisesti.

•

Käyttöoikeusrajoituksien avulla sallitaan ainoastaan tarpeellisten toimintojen käyttö.
Käyttöoikeustason mukaan poistuvat ne valikot näkyvistä, joita ei ole lupa käyttää.

•

Aseteltavat hälytysrajat mittaustiedoille.

•

Ajastetut ohjaus ja valvontatoiminnot.

•

Kohteiden ohjaukset graafisesta käyttöliittymästä.

Sovelluskohteet
WwwKäyttöliittymät

Kenttälaitteet
GPRS

GSM

GPRS
SSL

SMS / HSCSD

TCP- IP

= Käyttöliittymä data

= TeleControl data

GSM

TeleCont-palvelin

Käyttäjät
- Nimet, tunnukset
- Käyttäjäkohtainen tilastointi
- Laskutuksen tiedot
- Käyttäjäryhmät

Mittaus- ja ohjausdata
- Mittaluku, Aikaleima, Virhestatus
- Vanhan datan poisto

Laitteet ja mittapisteet
- Nimet, versiot
- Tiedonsiirtotavat
- Protokollat
- Laitteiden setuppausohjeita

Lokeja ja tilastoja
- Sanomaloki
- Laitteiden statusilmoitukset
(resetit, ok-viestit)

•

Murto- ja
kiinteistövalvonta

•

Hälytysten jatkosiirto

•

Kulunvalvonta

•

Mittaustietojen keräys

•

LVI-hälytykset

•

Laitteiden kauko-ohjaus

•

Tekstiviestillä toimivien
laitteiden operointi ja
asetusten hallinta
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