SystaWeb
Web-Portal SystaWeb
Web-Portal SystaWeb
Krótki opis
Web-Portal SystaWeb dla kontroli systemów i przeprowadzania zmian nastaw poprzez internet

Zalety i korzyści
• Zameldowanie nowego układu przebiega Online, wymagane do pierwszego zameldowania informacje odnotowane są na regulacji SystaComfort
II, SystaCompact II wzgl. na Service-Interface
• Obserwacja temperatur, wartości wymaganych i stanu wyjść regulacji system Systa
• Nastawy regulacji system Systa - wygodny, zdalny odczyt i zmiana
• Przy zakłóceniu kotła, systemu solar lub regulacji, informacja jako Email, SMS lub Fax
Cechy charakterystyczne
• Dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie poprzez
przeglądarkę internetową (np. Internet-Explorer, Chrome, Firefox)
• Graficzne przedstawienie systemu, grafika może być wykonana
również samodzielnie
• Wskazanie Online mierzonych temperatur, wartości wymaganych,
stanów pracy i stanów załączeń wyjść
• Nastawy regulacji - odczyt i zmiana online (tylko przy Standard Konto
lub Pro Konto)
• Mierzone dane systemu (mierzone temperatury, wartości wymagane,
…) zapis, graficzne przedstawienie i export jako dane (tylko przy Pro
Konto)
• Definicja warunków alarmowania: kto przy jakim zakłóceniu kiedy
i jak zostanie poinformowany (funkcja kalendarza) (tylko przy Pro
Konto). Przykład: Meldunek zakłócenia w ciągu dnia jako E-Mail, w
nocy i weekend jako SMS

• Dla każdego systemu może być zameldowanych wielu użytkowników
z różnymi uprawnieniami (np. wartości tylko obserwować, wartości
obserwować i zmieniać nastawy) (tylko przy Pro Konto)
• Możliwy dostęp serwisowy dla instalatora do wielu systemów
• Kontrola dostępu poprzez nazwę Użytkownika i Hasło
• Dla Smartphonów zoptymalizowany dostęp do Web-Portal SystaWeb:
Wartości obserwować i zmieniać
• Zakodowana komunikacja

Wymagane urządzenia
• Regulacja ogrzewania SystaComfort II / SystaCompact II lub SystaService LAN, SystaService WLAN wzgl. SystaService LAN/GSM
• Zabudowany przez użytkownika DSL-Router i dostęp internetowy lub karta SIM do obsługi danych przez SystaService LAN/GSM
• Miesięcznie przekazywanych jest z regulacji do Web-Portal SystaWeb ok. 200 MB
Kupony dostępu do Web-Portal SystaWeb
W celu dostępu do regulacji system Systa poprzez Web-Portal SystaWeb muszą być załączone funkcje WEB-Portal za pomocą wykupionych na
określony czas Kuponów. Możemy kolejno wprowadzić wiele Kuponów. Wtedy czas zostaje odpowiednio zsumowany.
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SystaWeb
Web-Portal SystaWeb
Licencja - Przegląd
Licencje ważność 1 rok lub 5 lat
Standard Konto

Bezpośredni dostęp do systemów klientów

• Przegląd i zmiana ustawień
• Wyświetlanie wartości mierzonych,
wartości zadane i stanu regulacji
• Możliwe powiadomienie przez e-mail

dodatkowo do Standard Konto:
• Zapis danych systemu
• Graficzne przedstawienie danych
• Pamięć zapisu 100.000 wartości
mierzonych
• Utworzeniu wielu użytkowników i
przypisanie uprawnień
Opcja (Dodatkowo do Pro Konto)

• Dla każdego systemu klienta musi być
wprowadzony Kupon Pro Konto (prosimy
zamówić dodatkowo!)
Dostęp dla
Instalatora

Pro Konto

50 SMS

50 powiadomień przez SMS

Pamięć Upgrade
250

Pamięć do zapisu danych 250.000 wartości
mierzonych

• Zakres funkcji dostępu do systemu klienta
odpowiada zakresowi funkcji Kuponu
Pro Konto
• Wprowadzeni mogą być dalsi użytkownicy
- również z ograniczonym uprawnieniem,
aby np. klient końcowy posiadał dostęp do
swojego systemu

Mobilna wersja dla Smartphonu

Przykładowy system
Mobilna wersja dla Smartphonu

Regulacja

Wersja dla Tabletu lub PC

http://www.paradigma.de/Beispiel_SystaWeb
lub w zakresie logowania Paradigma Homepage
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Web-Portal SystaWeb

Kupon SystaWeb Standard Konto
•
•
•
•

Obserwacja temperatur, wymaganych wartości, stanu wyjść i stanu regulacji system Systa poprzez Web-Portal SystaWeb
Nastawy regulacji system Systa poprzez Web-Portal SystaWeb - odczyt i zmiana
Powiadomienie przez e-mail w przypadku wadliwego działania kotła, układu słonecznego lub sterowania systemem Systa
Kupon na okres 1 roku lub 5 lat, realizacja wielu kuponów przedłużą o kolejny okres

Kupon SystaWeb Pro Konto
•
•
•
•
•
•

Obserwacja temperatur, wymaganych wartości, stanu wyjść i stanu regulacji system Systa poprzez Web-Portal SystaWeb
Nastawy regulacji system Systa poprzez Web-Portal SystaWeb - odczyt i zmiana
Zapis i graficzne przedstawienie dane systemu w Web-Portal SystaWeb. Zakres pamięci dla 100.000 mierzonych wartości
Powiadomienie przez E-Mail przy zakłóceniu kotła, systemu solar lub regulacji system Systa
Zarządzanie wieloma użytkownikami systemy, użytkownicy ze zdefiniowanymi uprawnieniami
Kupon na okres czasu 1 roku lub 5 lat, realizacja wielu kuponów przedłużą o kolejny okres

Kupon SystaWeb 50 SMS
• Kupon dla 50 powiadomień poprzez SMS przy zakłóceniu kotła, systemu solar lub regulacji system Systa (możliwe tylko przy Pro Konto)
Kupon SystaWeb Zakres Upgrade 250
• Kupon do powiększenia pojemności pamięci dla zapisu danych do łącznie 250.000 mierzonych wartości (możliwe tylko przy Pro Konto)
Kupon SystaWeb Instalator Konto
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpośredni dostęp dla Instalatora do dowolnej ilości systemów klientów
Przy wprowadzeniu systemu klienta musi zostać wprowadzony dla tego systemu Kupon Pro Konto (prosimy zamówić dodatkowo)
Dla każdego systemu klienta istnieją uprawnienia odpowiednio do Kuponu Pro Konto
Dla klienta systemu możemy wprowadzić jego własny dostęp (jako dalszy użytkownik). Ustawić możemy uprawnienia dla tego użytkownika (np.
tylko przegląd wartości lub zmiana tylko określonych wartości)
Czas dostępu Instalator Konto nie jest czasowo ograniczony
Czas dostępu do systemu klienta ograniczony jest czasem dostępu wprowadzonego lub wprowadzonych Kuponów Pro Konto (Wprowadzenie
wielu kuponów powoduje odpowiednie przedłużenie okresu czasu o więcej niż 1 rok.)
Klient systemu może posiadać równolegle dostęp do swojego systemu niezależnie od Instalator Konto, gdy wprowadził on własne Kupony (np.
Basic Konto) dla swojego systemu
Przekazanie bezpośrednio wprowadzonego Kuponu do Instalator Konto nie jest możliwe

Kupon dla SystaWeb na okres 1 lub 5 lat

Numer zamów.

SystaWeb Standard
Konto 1 Rok

SystaWeb Standard
Konto 5 Lat

SystaWeb Pro Konto
1 Rok

SystaWeb Pro Konto
5 Lat

09-7500

09-7643

09-7501

09-7644

SystaWeb Instalator
Dostęp

SystaWeb Pro 50 SMS

SystaWeb Pro Pamięć
Upgrade 250

09-7593

09-7503

09-7505

Kupon czas nieograniczony

Numer zamów.

Zakres dostawy
Kupon z odpowiednimi uprawnieniami przez E-Mail

Wskazówka
Dostęp do Web-Portal
https://paradigma.remoteportal.de oder http://www.paradigma.de/login
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