
DEVICE 
MANAGER
Központi eszköz távmenedzsment szoftver. Élejtel monitorozás,  
csoportos firmware telepítés és készülék konfigurálás.

ALKALMAZÁS

• KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK
• SMART GRID HÁLÓZAT 
    ÜZEMELTETŐK
• IPARI PARTNEREK
• VÁLLALATI ÜGYFELEK

Tulajdonságok
• Életjelek monitorozása (rendelkezésre állás, mobilhálózati

   térerősség, QoS analitika, teljesítmény jellemzők), riportok

• Készülék üzenetek, események és riasztások 

• Hálózatfigyelés (riasztások, eseménynapló)

• Fix- és dinamikus IP-címek használata

• Csoportos készülék konfiguráció és firmware frissítés

• Távoli beavatkozás (újraindítás, idő beállítása, teljesítmény

    jellemzők beálíltása, gyári beállítások visszaállítása)

• AES titkosítás, TLS tanúsítvány kulcsok kezelése 

• Felhasználó-és készülék menedzsment

Távmenedzsment platform ipari routerekhez és smart metering modemekhez. Az alkalmazás  
használatával vezeték nélküli készülékeiről folyamatos információt-, és távmenedzselési 
lehetőséget kap. 

akár készülékek százaira elküldhető pillanatok alatt, vagy hasonló módon a firmware távolról
 történő frissítése is elvégezhető pár perc alatt.
Költséghatékony megoldás, mivel egyetlen telepített alkalmazással a teljes vezeték nélküli 
eszközparkot üzemeltetheti. Felügyelje és vezérelje távolról készülékeit egyszerűen!

A rendszerben követhető a készülékek elérhetősége, 
folyamatosan ellenőrzött életjelei és a legfontosabb 
működési jellemzői. Megtekinthető a mobilhálózati 
térerősség jelszintje és a hálózati kapcsolat minősége,
valamint a kapcsolódási- és egyéb információk.
Hálózat kiesés esetén, valamint üzemeltetési céllal a 
készülékre- és a felhasználóra nézve menedzsment 
funkciók állnak rendelkezésre, melynek segítségével
a központ távolról beavatkozhat.

A szoftver adatbázisban tárolja az egyes készülékek 
beállításait, így bármikor biztonságosan elvégezhető 
a tömeges átkonfigurálásuk - egy eszköz beállítás 
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FONTOSABB FUNKCIÓK

 
 

MONITOROZÁS
• Készülékek figyelése (rendelkezésre állás,  
     mobilhálózati térerősség, QoS, életjelek)

KÉSZÜLÉK KONFIGURÁLÁS
• Kompatibilitás modem/router készülékekkel
• Fix- és dinamikus IP címek használata
• Eszköz konfiguráció tárolása az adatbázis-

ban (készülékek biztonságos, egyszerű be-
állítása)

KÉSZÜLÉK MENEDZSMENT
• Távoli beavatkozás (újraindítás, gyári beállítások 
   visszaállítása, teljesítmény jellemzők beállítása)

 

RIASZTÁSOK, ESEMÉNYEK, RIPORTOK
• Készülék üzenetek, események, riasztások
• Időszakos státuszok és riportok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIZTONSÁG
• AES titkosítás, TLS tanúsítványok kezelése
• Windows® kompatibilis kliens- és szerver

A licensz feltételekől érdeklődjön Kereskedőnknél!


