Instantel® Vision™
Har du Vision?
Med Vision kan du:
• dela händelseövervakningsdata
säkert i molnet
• dela information
med intressenter
• få åtkomst till data
när och var
som helst
• omedelbart se
vibrations- och
övertryckstrender
• ange larm- och
varningsnivåer för
varje projekt
• lokalisera
övervakningsenheter
på kartor och bilder
• lägga till
kommentarer i och
skriva ut
händelserapporter
• styra hur mycket
information enskilda
användare kan se.

Vision från Instantel är ett
molnbaserat värdprogram
för händelsedata som gör
det enklare att tillgodose
även de mest krävande
rapporteringskrav.
Lämna datahanteringen
till Vision så att du kan
fortsätta göra det du är
bäst på – hantera dina
projekt.

Molnbaserad
datakontroll
Med Instantels
egenutvecklade
Auto Call
Home™teknik överförs
vibrationsdata
till Vision
omedelbart efter
att den samlas
in – inte flera
timmar (eller till
och med dagar)
senare.

Micromate

Klientserver kör
Auto Call Home

Webbsidor
för databas

Minimate Plus

Minimate Pro

Efter dataöverföringen ger Vision säker
och krypterad webbaserad åtkomst till
den senaste informationen från stationära
och bärbara datorer eller datorplattor med
åtkomst till internet.

Efterlevnadschef
Compliance
Officer

Brottchef

Demolering
av byggnader

Med webbaserade värdtjänster kan deltagarna
i dina projekt komma åt data som de behöver,
när de behöver dem, för omedelbar delning
i tidskänsliga projekt.
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Instantel® Vision™
Innovation
Vision erbjuder ett stort utbud av kraftfulla funktioner som
förenklar arbetsrutiner. Med Vision kan du:
• visa och hämta händelsedata från var som helst
i världen för uppdaterad information oavsett var du
befinner dig
• visa, sortera, filtrera och skriva ut händelsedata och
identifiera tendenser innan de blir problem

•
•
•

lägga till kommentarer i dina händelserapporter för att
framhäva vital information skriva ut händelserapporter
var du än befinner dig
kartlägga din anläggning – med teknik från Google
kan du placera övervakningsenheterna på en väg- eller
satellitkarta
överföra bilder för att dokumentera de senaste
framstegen.

placera enheter på kartor

spåra dina enheter och projekt

Fjärrstation #3 UM9876

Granska projektinformation
översiktligt

Lägg till anteckningar
i rapporter

Huvudfunktioner
•
•
•
•

Krypterad datalagring på säkra Instantel-servrar.
Molnbaserad åtkomst till händelsedata när som helst,
för dig och dina intressenter.
Anpassa färgerna på din Vision-webbplats samt lägg
till företagslogotyp och information.
Konfigurerbara användarkonton.
Företagskontor:
309 Legget Drive,
Ottawa, Ontario K2K 3A3
Kanada

•
•
•
•
•

Överskridningslarm och -varningar.
Stöd för Micromate®-, Minimate Pro™- och
Minimate Plus™-enheter.
Överför dina egna kartor och bilder.
Överför händelsedata automatiskt.
Praktisk och kostnadseffektiv datahantering.
Avdelningskontor i USA:
808 Commerce Park Drive,
Ogdensburg, New York 13669
USA

Avgiftsfritt: (800) 267 9111
Telefon: (613) 592 4642
Faksimil: (613) 592 4296
E-post: sales@instantel.com
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