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WIN-911 מספקת התרעות קריטיות 
והתרעות בזמן אמת, ומשתלבת במערכות 
SCADA, HMI והבקרה המובילות בעולם.

סקירת מוצר

חלונות, אנדרואיד ואייפון

WIN-911 משתמשת בלוגיקת התצורה כדי לסנן, לנתב ולהסלים 
התרעות ואירועים לנמענים ייעודיים באמצעות שיטות הודעה 

מרובות. WIN-911 תומכת בתקשורת חד כיוונית ודו כיוונית בעבור 
התרעות, אישורים, בקשות מידע, ודוחות.

WIN-911 טבלת השוואה בין תכנות

ִמתַקֵדמתאינטראקטיביתרגילה    מאפיינים:

תזמון

וירטואליזציה

לוקליזציה

טקטיקות בסיסיות

אסטרטגיות בסיסיות

טקטיקות מתקדמות

אסטרטגיות מתקדמות

SMS - מסרונים

דוא"ל 

(VoIP( קול

קול )אנלוגי(
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אישורי התרעה מרחוק

בקשות התרעה

בקשות דיווח

 
לשפר:

זמן תגובה להתרעות 

בטיחות כוח האדם ובטיחות 
הציבור

רישום התרעות ודיווחים לשיפור 
מתמיד 

 
להגביר:

מהימנות הודעות התרעה

יעילות תפעולית

שיפור תובנה לגבי הופעֹות התרעות 
חוזרות

 
להפחית:

ְזַמן השבתה

עלויות תפעול

עלויות חומרים

תעופה חלל וביטחון 

מיתקנים לבעלי חיים ולמינים ימיים 

ניהול מבנים

מרכזי מחשוב

טיפול בסביבה

מזון ומשקאות

מעבדות ומחקר 

מדעי החיים

ייצור

מניעת אסונות טבע

נפט וגז

ייצור חשמל וחלוקה

טיפול במים ובפסולת

 SCADA השתלבות עם 
DIRECT CONNECTS – חיבורים ישירים 

החיבורים הישירים של WIN-911 מספקים חיבור 
מובנה למערכות SCADA / HMI המובילות, 

ומאפשרים בכך הגדרת תצורה קלה, אופטימיזציה 
של ביצועים וסינכרון אישורי התרעות ונתונים 

 Alert - אחרים. השימוש במנוי על התרעות
Subscription – אשר מסנן את ההתרעות אל 
WIN-911, מבטל את הצורך לתחזק שני מסדי 

נתוני התרעות נפרדים ומספק אינטגרציה מהירה 
יותר, עם התקנה פשוטה יותר ופחות תחזוקה 

שוטפת.

win911.com

מה יכולה WIN-911 לעשות בשבילך?

.WIN-911 המותגים המהימנים ביותר בעולם בוטחים בתכנה 
 פרוסה על פני 10,000 מיתקנים ב-70 ארצות על פני שש יבשות.

חיבור ישיר חיבור לאינטרנט

ללא חיבור 
לאינטרנט

מנוע תזמון מנוע דוחות

יישומי טלפון חכם
אנדרואיד, אפל, חלונות

דוא"ל

(VoIP( הודעה קולית

מסרון SMS  עם מודם 
סלולרי

 הודעה קולית עם 
TAPI

מנוע לוגיקת 
הסלמה





אסטרטגיות מתקדמות

האסטרטגיות מתזמרות את הביצועים הטקטיים

תזמון 
שלוט בלוגיקת הפקת ההודעות תוך שימוש בלוחות 

זמנים אישיים ומשותפים הנבדקים בזמן ההתרעה. תזמון 
משמרות מורכב הופך לקל תוך שימוש בבקרה בסגנון לוח 

.Outlook/Google שנה

מנוע הסלמת הודעות 
הגדר תזרימי עבודה של הודעות כדי לענות בצורה הטובה 

ביותר על הצרכים התפעוליים שלך. החל ברשימת חיוג 
 פשוטה ועד ללוגיקת הסלמה מורכבת, הממשקים של 

WIN-911 שהינם פטנט רשום, ללא סקריפט, באמצעות 
גרירה ושחרור, מאפשרים ביצוע תצורה קל ואינטואיטיבי.

טקטיקות בסיסיות 

רשימת חיוג בסיסית שתומכת בניסיונות חוזרים ובעיכובים.

טקטיקות מתקדמות 

תזרים עבודה ללא סקריפט עוקב באופן דינמי אחר התהליך שלך.

משתדרג החל ברשימת חיוג בסיסית ועד לתזרימי עבודה 	 
תאגידיים מקיפים.

כשמופיע אירוע התרעה ניתן לנקוט באופן דינמי בפעולות 	 
במקביל להתפתחות מצבי ההתרעה.

תזרים העבודה יכול לאפשר דחיפת דוחות לפי האירועים.	 

מסתגל בקלות לשינויי איוש וארגוניים.	 

רישום יומן 

תמיכה הן בתצוגה חיה והן בהיסטורית. מיין, סדר, 
הדפס, או העבר את היסטורית ההתרעות שלך לפי 

העדפותיך. כולל ניסיונות להודעות ואישורים של 
הסגל, אישורי קבלה, אירועים וקודי שגיאה. 

מעקב על שינויים במערכת 

נצל את תכונות המעקב )Audit( הקיימות של השרת 
SQL הקיים שלך כדי לספק מעקב ביקורת לסביבות 

תחת רגולציה.

לוקליזציה 

לוקליזציה מלאה בתשע שפות. אנגלית, גרמנית, 
עברית, ערבית, איטלקית, פורטוגזית, צרפתית, 
סינית, ספרדית. הלוקליזציה כוללת קונפיגורציה 
של התוכנה, משלוח התרעות ואינטראקציה עם 

ההתרעות. 

טקסט לדיבור קולות פרמיום 

קולות פרמיום, המוצע ב-46 שפות ומספק קול דיבור 
בצליל יותר טבעי כחלופה למבחר הקולות הסטנדרטי 

של מיקרוסופט.  

יתירות תוכנה וחומרה

ניתן להתקין מערכות WIN-911 נוספות כדי להעניק 
אמינות נוספת. ניתן לשתף חומרת הפקת הודעות 

ושערים כדי להגביר את הזמינות והאמינות.

יישומי סמרטפון 

יישומים אינטראקטיביים ואינטואיטיביים המשתמשים 
בהודעות דחיפה של מכשירי אפל, אנדרואיד וחלונות.

SMS שליחת הודעות טקסט

הודעות מאובטחות מבוססות טקסט על גבי רשתות 
סלולריות.  תומך במודמים סלולרים מסוג USB ומסוג 

.Ethernet IP

דואר אלקטרוני

תבניות HTML עשיר או טקסט פשוטות תומכות 
במגוון רחב של מכשירים.  תמיכה בפרוטוקולים 

.SMTP, POP, IMAP, SSL / TLS

שיחות קול

מנוע טקסט לדיבור מקריא דינמית את מידע 
ההתרעה. נתמכים טלפונים VoIP (SIP) וטלפונים 

.(USB  אנלוגיים )מודם קול

דיווח 

זמינות תבניות דוח טקסט עשיר או טקסט רגיל.  
ניתן לשלוח דוחות על פי דרישה או על בסיס תנאי 

התרעה.

אפשרויות הודעה

כל אפשרויות ההודעה תומכות בתקשורת חד-כיוונית או דו-כיוונית, 
 באישורים ובפורמטים מותאמים אישית. 
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