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A WIN-911 VALÓS IDŐBEN AD KRITIKUS 
RIASZTÁSOKAT ÉS FIGYELMEZTETÉSEKET 
A VILÁGVEZETŐ SCADA, HMI ÉS 
VEZÉRLŐRENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL.

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Android, iPhone és Windows

A WIN-911 konfigurációs logikát alkalmaz a riasztások, 
valamint a többszörös értesítési módszereken 
keresztül kijelölt címzettek eseményszűréséhez, 
útvonaltervezéséhez és eszkalálásához. A WIN-911 
az egy- és a kétirányú kommunikációt is támogatja a 
riasztások, a visszaigazolások, az információkérések 
és a jelentések esetén.

WIN-911 TERMÉKÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

JELLEMZŐK: SZABVÁNYOS INTERAKTÍV HALADÓ
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Haladó stratégiák 

SMS   

E-mail   

Hang (VoIP)  

Hang (analóg)  

WIN-911 mobil 10 eszköz 25 eszköz

Távoli visszaigazolások  

Riasztási kérések  

Jelentési kérések 

HOGYAN VÁLHAT HASZNÁRA A WIN-911?

 
NÖVELI:

A RIASZTÁSI ÉRTESÍTÉS 
MEGBÍZHATÓSÁGÁT

AZ ÜZEMELÉSI 
HATÉKONYSÁGOT

A RIASZTÁS VÁLASZIDEJÉT

 
JAVÍTJA:

A SZEMÉLYZET BIZTONSÁGÁT ÉS 
A KÖZBIZTONSÁGOT

A FOLYAMATOS FEJLŐDÉSHEZ 
SZÜKSÉGES RIASZTÁSNAPLÓZÁST 
ÉS JELENTÉSEKET 

A GYAKORI RIASZTÁSOK 
ÁTLÁTHATÓSÁGÁT

 
CSÖKKENTI:

A LEÁLLÁSI IDŐT

AZ ÜZEMELTETÉSI 
KÖLTSÉGEKET

AZ ANYAGKÖLTSÉGEKET

ŰRREPÜLÉS ÉS VÉDELEM 

ÁLLATOKKAL ÉS VÍZI 
FAJOKKAL FOGLALKOZÓ 
LÉTESÍTMÉNYEK 

ÉPÜLETGAZDÁLKODÁS

ADATKÖZPONTOK

KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉS

ÉLELMISZER ÉS ITALOK

LABORATÓRIUMOK ÉS KUTATÁS 

ÉLETTUDOMÁNYOK

GYÁRTÁS

TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK 
MEGELŐZÉSE

OLAJ ÉS GÁZ

ÁRAMFEJLESZTÉS 
ÉS FORGALMAZÁS

VÍZ- ÉS HULLADÉKKEZELÉS

SCADA INTEGRATION 
DIRECT CONNECTS

A WIN-911 Direct Connects a 
SCADA/HMI rendszereket vezető 
eredeti csatlakozást kínál, amely 
megkönnyíti a konfigurálást, a 
teljesítményoptimalizálást és a riasztási 
visszajelzések, illetve más adatok 
szinkronizálását.  A WIN-911 riasztásait 
szűrő riasztási feliratkozásoknak 
köszönhetően nem szükséges két 
külön riasztási adatbázist fenntartania, 
ami gyorsabb integrációt, egyszerűbb 
beállítást, és kevesebb folyamatban lévő 
karbantartást tesz lehetővé.

A WORLD’S TRUSTED BRANDS TRUST WIN-911. 
HAT KONTINENS 70 ORSZÁGÁBAN TÖBB MINT 10 000 LÉTESÍTMÉNNYEL RENDELKEZIK.

win911.com

KÖZVETLEN 
KAPCSOLAT

INTERNET 
CSATLAKOZÁSSAL

INTERNETCSATLAKOZÁS 
NÉLKÜL

Ütemező Jelentés 
motor

Okostelefon-alkalmazások
Android, Apple, Windows

E-mail

Voice Over IP

SMS celluláris 
modemmel

Hang TAPI 
interfésszel

Eszkalációs 
logika motor





HALADÓ STRATÉGIÁK

Stratégiák a taktikai kivitelezéshez.

ÜTEMEZÉS 
Irányíthatja a riasztás idején értékelt egyéni és 
megosztott ütemterveket kihasználó értesítési 
logikát. Az összetett műszakütemezés 
egyszerűbbé válhat az Outlook / Google stílusú 
naptárvezérlés segítségével.

ESZKALÁCIÓS MOTOR-ÉRTESÍTÉS 
Konfigurálja az értesítési munkafolyamatokat az 
üzemeltetési igényeinek megfelelően. A WIN-911 
az szerű hívólistától az átfogó eszkalációs logikával 
bezárólag szabadalmaztatott, szkriptmentes, „húzd 
és vidd” felülettel teszi egyszerűvé és könnyen 
kezelhetővé a beállításokat.

ALAPVETŐ TAKTIKÁK 

Egyszerű híváslista, amely ismételt próbálkozásokat és 
késleltetéseket tesz lehetővé.

HALADÓ TAKTIKÁK 

Szkriptmentes munkafolyamat, amely dinamikusan 
követi a folyamatait.

• Skálák az egyszerű híváslistától kezdve az átfogó 
vállalati munkafolyamatokig

• Amint a riasztási esemény kibontakozik, a 
műveletek dinamikusan is elvégezhetők a riasztási 
feltételek változásának megfelelően

• A munkafolyamat az esemény alapú jelentések 
kiadását is lehetővé teszi

• Könnyen alkalmazkodik a személyi és a szervezeti 
változásokhoz

BEJELENTKEZÉS 

Az élő és az előzménynézeteket is 
támogatja. A preferenciáinak megfelelően 
válogatja, rendezi és exportálja a 
riasztási előzményeket. Személyzeti 
értesítési kísérleteket és megerősítést, 
visszaigazolásokat, eseményeket és 
hibakódokat is lehetővé tesz. 

RENDSZERMÓDOSÍTÁSI AUDITOK 

Olyan auditálási funkciókkal látja el a 
meglévő SQL szerverét, amelyekkel 
ellenőrzési nyomvonalat kínál a 
szabályozott környezetek számára.

LOKALIZÁCIÓ 

Teljes lokalizáció 9 nyelven: Angol, német, 
héber, arab, olasz, portugál, francia, kínai, 
spanyol. A szoftverkonfiguráció, a riasztási 
rendszer és a riasztási üzenetek is le 
vannak fordítva. 

PRÉMIUM SZÖVEGFELOLVASÓ HANGOK 

A 46 nyelven elérhető prémium 
szövegfelolvasó program természetesebb 
hangzást kínál a hagyományos Microsoft 
lehetőségek helyett.  

SZOFTVER- ÉS HARDVERREDUNDANCIA 

A még nagyobb megbízhatóság érdekében 
további WIN-911 rendszereket is telepíthet. 
Az értesítési hardver és az átjárók 
egyesítve növelhetik az üzemidőt és a 
megbízhatóságot.

OKOSTELEFONOS ALKALMAZÁSOK 

Az interaktív és könnyen kezelhető 
ALKALMAZÁSOK felugró értesítéseket 
küldenek az Apple, az Android és a 
Windows készülékekre. 

SMS SZÖVEGES ÜZENETKÜLDÉS

Biztonságos, szöveges riasztási értesítések 
a celluláris hálózatokon keresztül. Az USB- 
és az Ethernet IP celluláris modemek.

E-MAIL

Rich HTML vagy egyszerű szövegsablonok, 
amelyek sokféle eszközt támogatnak.  
Támogatja az SMTP, A POP, az IMAP és az 
SSL/TLS protokollokat.

HANGHÍVÁSOK

A szövegfelolvasó motor dinamikusan 
olvassa fel a riasztási információkat. 
Támogatja a VoIP (SIP) és az analóg 
telefonokat (USB hangmodem).

JELENTÉSKÉSZÍTÉS 

Bővített és egyszerű szövegű jelentési 
sablonok közül választhat.  Igény szerint 
vagy a riasztási feltételek alapján is küldhet 
jelentéseket.

ÉRTESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

MINDEN értesítési lehetőség támogatja az egy- vagy 
kétirányú kommunikációt, a visszaigazolást és az 
egyéni formátumokat. 
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