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OR T A M İZ LE ME İ Ç İN T EK
ARAYÜZ
Ağ üzerindeki tüm Sensplorer
cihazlarının hem izlenmesi ve
hem de yönetilmesi için
Sensplorer IOX ile tüm yapı tek
arayüzle….

Y E R L E Ş İ M PL A N L A R I v e
H A R İ T AL A R
Sensörler yerleşim planları ve
haritalar üzerinde ve gerçekte
bulunduğu yerlerde izlemek
daha kolay ve daha anlamlı
oluyor.Durum değişikliği izleme

Ağ üzerinde bulunan tüm Sensplorer
saha cihazlarını tek arayüzden
izleyebilmeyi sağlar
Sahada bulunan Sensplorer ana
modüller veya bunların üzerindeki
sensörleri, sadece tanımlanan limitler
üzerinden
değil
erişilememesi
durumunu da izleyerek erişim
problemini de bildirir.
Yerleşim planları ve haritalar üzerinde
sensörlerin
gerçek
yerlerinde
gösterilebilmesi
müdahaleyi
kolaylaştırıyor

ekranlarında anında farkediliyor.
Kurumsal izleme merkezlerinde
profesyonel bir izleme paneli
sunuyor.

I P K AM E R A
E NT E G R A S Y O N U
Sensörler (özellikle giriş kapıları
ve kabin kapakları) ile
ilişkilendrilmiş IP kameralar da
planlar üzerinde aktif izlemeye

Plan ve haritaların SVG temelli olması
sayesinde
farklı
büyüklükteki
ekranlarda farklı versiyonlar kullanma
gereği olmuyor çünkü yazılım ekran
boyutlarına
duyarlı
olarak
ölçeklendiriliyor
Sensplorer IOX, kulanıcı ekranları
tamamen web teknolojisi üzerinde.
Bilgisayarlarda sadece web gezgini
bulunması yeterli.
Sensplorer IOX merkezi yazılımı, farklı
kullanıcı yetki seviyeleri (kullanıcı,
grup yöneticisi, sistem yöneticisi) ile
hiyerarşik yönetim imkanı sağlıyor.

fark katıyor

LD AP ve SYS LO G
Yazılıma girişte kurumsal
denetim ve her bir ayrıntının
merkezi sistemlerde kaydının
tutulabilmesi için herşey hazır

İZL ERKE N İZLE NE BİL İR
Sensplorer-IOX, SCADA, BMS
ve DCIM tarafından izlenebilir
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Kullanıcı gruplarına farklı Gösterge
Panelleri, Yerleşim ve Kat Planları,
Haritalar
atanabilir.
Değişik
kullanıcıların değişik ihtiyaçları için
farklı görsellik iş akışını verimli
kılmaktadır.
Kullanıcıların herbir sistem değişiklik
veya atama işlemi sistem kayıtlarında
loglanmaktadır.
Sensplorer
IOX
sistemi
kurumsal
loglama
yazılımlarına da entegre edilebilir.
Sistem erişimi için kurumsal LDAP ve
Active
Directory
sunucularıyla
entegre
çalışarak
giriş
şifre
kontrollerini kurumsal erişim kontrolü
sistemleri üzerinden yapılabilir.

Sistemce izlenen tüm sensörlerin
yönetimi (isim, liimit tanımı, kayıt
edilmesi ve sıklığı,v.b.) merkezi olarak
toplu veya tek tek yazılımdan yapılabilir.
Tek tek farklı Sensplorer ana modüle
gitmeye gerek kalmaz.
Tanımlanan kullanıcı gruplarına atanan
sensörlerin alarm, uyarı ve normale
dönüş durumları için E-posta, SMS
gönderimi detaylı tanımlanır. Bu
özelliğe ek olarak bu işlevsellik
kurumun
mesai
saatlerine
de
bağlanarak bildirim özelleştirilebilir.
Sistemin izlediği tüm veriler, aynı
zamanda kurumsal SCADA, BMS(Bina
Yönetim Sistemi) , DCIM (Veri Merkezi
Yönetim Sistemi)
yazılımlarına da
kolayca entegre edilerek gönderilir.
İzlenen enerji sayaç ve analizörleri
üzerinden tüketimi ve enerji verimliliğini
saatlik, günlük, haftalık, aylık bazda
otomatik hesaplar ve raporlamak üzere
kaydeder.
Faturalama sistemlerinin kullanımı için
priz, kabin, koridor,salon, kat ve bina
kırılımlı tüketim verisi sağlar.
Otomasyon kurallarıyla belli zaman ve
sensör durumları oluştuğunda sahaya
gönderilecek komutlar atanır.
Sistemce izlenen sensörler kullanılarak
sanal
sensörler
(matematiksel
formüller,toplamlar, ortalamalar, en az
veya en fazla gibi kurallarla…)
yaratılabilir ve bu hesaplanan değerler
üzerinden
de
izleme,
kayıt
ve
alarmlandırma yapabilir.
IP Kameralar ile entegre edilerek belli
durumlar
oluştuğunda
ilgililere
gönderilen
e-postalara
kameradan
alınan resim eklenir. Olay raporlarına ek
olarak çekilen resimler kaydedilir.
Tüm yapı tek uygulamada ve mekanın
gerçek durum görseli üzerinde ….
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ARGE
Sensplorer ürün ailesi
TÜBİTAK-TEYDEB destekli
olarak tamamlanmış bir MEG
projesidir. Tüm donanım ve
yazılım tasarımı ve geliştirmesi
MEG tarafından yapılmıştır.
Projelere özgü modül ve
sistem tasarımı geliştirme
becerisi ve know-how kendi
özkaynaklarınca yapılmaktadır.

Far klı ist ek,t a lep ve
öner iler in iz iç in
lüt f en biz im le
t emasa geçi n…
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