A System Terra Manager egy szoftver, amellyel a System
Terra Cloud-on regisztrált készülékeket Ön elérheti és
felügyelheti. Ez a program adja a megjelenítő rendszer
gerincét.

Az áttekinthető és intuitív munkafelület segíti a tájékozódást és
az informálódást a System Terra rendszerben. Meghatározott
adatpontokhoz rendeltünk jelzéseket, riasztásokat és
figyelmeztetéseket, vagy akár az aktuális berendezés
üzemállapotát is.

Komplett berendezés működési sémát, alaprajzot, homlokzati
képet egyaránt importálhat a szoftverbe.

Professzionális berendezés működési sémát is felállíthat. Az
adatpontok és objektumok egymással összerendelhetőek és
megjeleníthetőek. Az új vagy a megváltoztatott berendezés
konfigurációt egyszerűen megjelenítheti. A távfelügyeleten
keresztül feltöltheti a firmware frissítéseket is.

System Terra Manager funkció áttekintés

Vezérlés és adatlekérdezés

Kezelés

 egyedi berendezés vezérlés
 kapcsolási parancsok csoportoknak
küldése
 alapjel változtatás
 kapcsolási parancsok, kapcsolási képek
 adatkijelzés a berendezés sémában








áttekinthető és intuitív kezelői felület
érintőképernyőhöz alkalmazható felépítés
teljes berendezés áttekintés
berendezés részek áttekintése
SCADA típusú vizualizálás
összetett rendszerek áttekintése

Kapcsolatok
 szigetüzem, kommunikáció direkt a System
Terra Serverrel
 felhő alapú: a kommunikáció a System Terre
Server Cloud-dal, vagy az ügyfél magán
Cloud-jával
 applikáció iOS-hez és Androidhoz
 web interfész
Konfigurálás
 felhasználó meghatározás
 ügyfél meghatározás (csak magán Cloud
esetén)
 System Terra konfigurálás
 alapadatok meghatározása, ügyfélnek és
szervernek
 modulok konfigurálása
 server csoportok meghatározása
Berendezés áttekintés
 riasztások és jelzések áttekintése
 lista az összes berendezésről felhasználói
jogosultsággal alap adatok karbantartása
 kompakt megjelenítés, státusz és
helymeghatározás
 kártya nézeti mód státusszal

Adatobjektum kezelés
 egyszerű kezelési koncepció
 csatlakozások készülékek és busz
hozzárendelés
 készülék másolás
 az adatobjektumok egyszerűen
eltolhatóak
 időtakarékos és intuitív
Adatpont példák
 mért érték és alapjel
 impulzus számláló, számláló, státusz
 KNX ki-be kapcsolás, státusz, kapcsolási
képek
 szélsebesség (árnyékolókhoz), érték
minimum, maximum
További funkciók





ügyfél szint
színe sémák
cég logó
indulókép

Rendszer elvárások


windows 7, 8, Vista



net framework 4.5



Processor



RAM 512 Mbyte



tároló 1GByte (32bit)



tároló 2 Gbyte (64bit)

Képernyő felbontás


Berendezés séma

1GHz

legalább 1280*720

 sématervek egyszerű feltölthetősége
 megjelenítés editor
 állapot és adat kijelzésére
Update
 a System Terra Manager automatikus
frissítése
 az összes beépített készülék
frissítésének kezelése
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