Monitor en onderhoud het
lichtmanagementsysteem,
24/7

Weet meer.			
Bespaar tijd.
Het Cloud Services Platform zorgt
ervoor dat het lichtmanagementsysteem
optimaal beheerd kan worden.
Krijg realtime inzicht in de prestatie
van het systeem, vanaf iedere locatie en
apparaat.
Ontvang notificaties via e-mail als er iets
met het systeem aan de hand is.
En bespaar (reis)tijd door op afstand
aanpassingen te doen.

Hoe werkt het?

Helvar Cloud Gateway

Een hardware component, de Helvar
Cloud Gateway, verzamelt data uit het
Helvar lichtmanagementsysteem en
pusht de data naar de cloud.
Via een web-interface krijg je in één keer
een volledig beeld van het systeem.
Het stuurt een melding als er iets aan
de hand is. Zo kan je efficiënt meerdere
ruimtes, verdiepingen of gebouwen
onderhouden.
Dus je bent altijd de baas over het
systeem. En als het nodig is kunnen wij
snel op afstand aanpassingen doorvoeren
in het systeem.

Helvar Cloud Platform

Upgrade? 				
Maak het beste nóg beter.
Je hebt geïnvesteerd in een high-end
lichtmanagementsysteem. Je wilt
het systeem natuurlijk in top conditie
houden.
Zelfs oudere lichtmanagementsytemen
profiteren van de voordelen van de Helvar
Cloud Services.
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Nieuwe locatie?
Nieuwe inzichten.
Houd je nieuwe installatie in optimale
staat.
Wanneer er een nieuw systeem
verbonden wordt met het Helvar Cloud
Platform:
• Zie je hoe het systeem en het gebouw 		
presteert, dag en nacht
• Weet je wanneer er iets mis is
• Word je begeleid door advies van 		
experts
• Bespaar je tijd én geld
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Altijd in ontwikkeling
Ontvang altijd automatisch updates.
Recent toegevoegde functionaliteiten zijn:
• Plattegronden met daarop de 			
aangesloten componenten en de 		
huidige status
• Heat maps die het gebruik en de 		
bezetting van het gebouw weergeven

Een aantal functionaliteiten die er
aankomen zijn:
• Energiemonitoring
• Eenvoudig aanpassen en bedienen van
lichtniveau’s, scenes en tijdsturingen
• Rapportages voor optimaliseren van 		
sensor tijden en predictive 			
maintenance

Sterke beveiliging
Is het veilig om het systeem te verbinden
met het Helvar Cloud Services Platform?
Absoluut.
De data is volledig versleuteld, vanaf het
verzamelen tot het opslaan.
De Helvar Cloud Gateway draait volledig
op zijn eigen hardware, met een
onafhankelijke firewall.
Alleen geauthoriseerde gebruikers
kunnen toegang krijgen.
En ook al verlenen wij de service; het is
jouw data.
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Bespaar tijd.				
Wees efficiënt.			
Neem de controle.
Ben je van plan om een bestaande
installatie te upgraden of bezig met een
nieuw project? Wij denken graag met je
mee!
Neem contact op met een van onze
verkoopadviseurs via helvar.nl/contact of
helvar.be/contact

