IOTSU® CLOUD
Ohjelmistoalustan ominaisuudet
Esi(ely
IOTSU® Cloud on verkkopohjainen pilvialusta, joka tarjoaa intui-ivisia työkaluja ja pääsyn IOTSU®-antureilla kerä(yyn
-etoon. IOTSU® Cloud -sovelluksella voit hallita koko anturikantaasi helpos- ja vaiva(omas-.

Käy(ölii(ymän avulla käy(äjä voi visualisoida ja vertailla
erilaisten anturien keräämää -etoa, ase(aa ja kuitata
hälytyksiä ja siirtää kaikki -edot kolmannen osapuolen
ohjelmistoon lisäanalyysia varten.
IOTSU® Cloud on verkkopohjainen sovellus, mikä tarkoittaa, e(ä erillistä ohjelmiston asennusta ei tarvita. Alusta
toimii sauma(omas- sekä -etokoneissa e(ä mobiililaitteissa, kuten puhelimissa ja tableteissa.
IOTSU® Cloud on turvallinen ja helppokäy(öinen työkalu lai(eiden hallintaan.
Verkkosovellus on suoja(u salasanalla
ja jokainen yhteys on sala(u.

EDUT JA OMINAISUUDET
HELPPOKÄYTTÖINEN JA INTUITIIVINEN; Loggaa sisään ja käytä
WEB-POHJAINEN JA TURVALLINEN; Jokainen yhteys on HTTPS-sala(u.
LAITEAGNOSTIIKKA; Toimii -etokoneissa ja mobiililai(eissa.
HÄLYTYKSET: Vastaanota hälytysilmoituksia sähköpos-tse tai suoraan puhelimeesi.
LAITTEISTOHALLINTA; Yleiskatsaus kaikista antureistasi yhdellä silmäyksellä.
TIETOJEN VIENTI: Tallenne(ujen -etojen vieminen helpos- csv-muodossa.
PAIKALLINEN: Käyte(ävissä on useita kieliä
INTEGROINTI: Joustava REST API-sovelluslii(ymä saatavana järjestelmän integroin-in
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IOTSU® CLOUD
Ohjelmistoalustan ominaisuudet
PERUSOMINAISUUDET
Älykkäät ominaisuudet tehokkaaseen käy(öön.

Sisäänkirjautuminen ja -lin hallinta:

Tietojen visualisoin-:

Henkilökohtaista käy(äjä-liä käytetään alustaan kirjautu- Tiedot voidaan visualisoida kaavioilla, kuvaajilla ja lue(emiseen. Henkilökohtaiset -edot, kuten sähköpos-osoite loilla. Voit valita esite(ävät -edot ja määri(ää visualisoin-ja salasana, voidaan muu(aa käy(äjä-lin hallintasivulla. tavan tarpeitasi vastaaviksi. Voit myös valita halutun ajanjakson ja skaalata kaavioita.

Laitehallinta:

Lai(eita voidaan lisätä ja poistaa vapaas- antamalla
lai(een yksilöivä tunniste tai skannaamalla lai(eessa
oleva 2D-viivakoodi. Viivakoodi voidaan skannata kanne(avan -etokoneen tai älypuhelimen integroidulla
kameralla.

Tietojen vien-:
Kaikki -edot on vietävissä kolmanteen osapuolen ohjelmistoon csv-viennin kau(a. Järjestelmä luo csv -data-edoston,
joka voidaan tuoda esimerkiksi MicrosoG Exceliin. Tämän
avulla -etoja voidaan käy(ää joustavas-.

Kieli ja lokalisoin-:
Käy(ölii(ymän kieli voidaan vaihtaa käy(äjän asetuksista.
Englan- ja suomi ovat saatavana oletuksena. Ota yhtey(ä
tekniseen tukeen saadaksesi lisää vaihtoehtoja.
Lisä(yään lai(eet, käy(äjä voi ryhmi(ää niitä hallinnan
helpo(amiseksi. Esimerkiksi asumissovelluksissa lai(eet
voidaan järjestää hierarkkises- rakennuksen, asunnon ja
huoneen avulla ja näin säästää arvokasta aikaa -etojen
analysoinnissa.

Aikavyöhyke ja aikamuoto voidaan myös säätää tarpeen
mukaan.
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EDISTYNEET OMINAISUUDET
Eron tekevät hienostuneet ominaisuudet.

Konﬁguroitavat raja-arvot ja hälytykset:
Raja-arvot voidaan ase(aa yksi(äisille lai(eille tai kokonaisille ryhmille. Jos mi(aus yli(ää raja-arvon, hälytys
laukeaa. Hälytysvies- voidaan lähe(ää automaaIsesyhdelle tai useammalle konﬁguroitavalle sähköpos-osoi(eelle. Vaihtoehtoises- voit saada push-ilmoituksia
suoraan Android-puhelimiin tai teks-viestejä muihin
puhelimiin.

Raportoin-:
Sovelluskohtaiset rapor-t voidaan luoda IOTSU® Cloud ympäristöstä. Esimerkiksi kuukausi(aiset lämpölokit tai viikoi(aiset vierailijarapor-t voidaan luoda automaaIses- ja
lähe(ää vastaano(ajille sähköpos-tse. RaporIen ulkoasu
ja visuaaliset asetukset voidaan konﬁguroida käy(ö-lanteen
mukaan.

Tietojen analysoin-:

Hälytys annetaan myös, jos lai(een akku loppuu tai se on IOTSU® Cloudia voidaan hyödyntää analysoinnissa ja -ejo lope(anut -etojen lähe(ämisen. Nämä ominaisuudet donkeruussa. Ennustava analy-ikka ja muut suuret dataau(avat sinua pysymään ajan tasalla laitekannan -lasta. menetelmät voidaan toteu(aa pilvialustalle hyödyntämään
arvokasta -etoa kasvavasta -etomassasta. Esimerkkejä
käy(ötapauksista ovat huoneen käy(öanalyysi ja sisäilman
laadun arvioin-.

Lai(eiden konﬁguroinYhteensopivat lai(eet voidaan konﬁguroida uudelleen
ilmateitse laskevan siirto-en viesteillä. Voit valita lai(eelle uudet parametrit, ja alusta tekee muutokset langa(omas-. Yleisimpiä parametreja ovat mi(aus- ja lähetysjakso, lähetysteho ja muut anturin käy(äytymisasetukset.
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