
SIMS CLOUD

ALKALMAZÁS

• TÁVFELÜGYELET
• VAGYONVÉDELEM
• SZEMÉLYI VÉDELEM
• IDŐS- ÉS BETEG FELÜGYELET

Felhő-alapú távfelügyeleti- és diszpécser szoftver, vagyonvédelmi  
kommunikátorok bejelzésére (riasztás- és tűz átjelzők, GPS követők), 
objektumok biztonsági célú megfigyelésére

A rendszer használatával teljesértékű, biztonságos távfelügyeleti szolgáltatást hozhat létre, jelentős 
kezdeti költségek- és hardver beruházás nélkül!

A multifunkcionális SIMS® platform alkalmas, a különféle gyártóktól származó vevőegységek,  
kommunikátorok és riasztóközpontok kommunikációjának, adatainak , eseményeinek begyűjtésére , 
kiértékelésére.

A gyors, modern felületen a SIMS rendszer folyamatosan kiértékeli és megjeleníti a beérkező  
adatokat, eseményeket, életjeleket – elegendő információt biztosítva a fontos döntések, időben 
történő meghozatalához (nyugtázás, beavatkozás, eljárás indítása). 

A költséghatékony megoldás használata megkönnyíti a távfelügyeleti dolgozók munkáját, nem  
igényli a drága hardverek, IP-vevők megvásárlását.

A felhő-alapú szolgáltatásba beköthetők a hagyományos rádiós vevők is, így a korábbi  
felügyeleti szoftverekre többé nincs szüksége.

A SIMS rendszer feldolgozza a beérkező 
kommunikációt – az analóg telefonvonalat  
használó kommunikátorokról és riasztó- 
központokról, rádiós vevőkről, GSM/GPRS 
alapú kommunikátorokról – függetlenül, 
attól, hogy a bekötött készülékek milyen  
kommunikációs protokollt használnak.

Opcionálisan a rendszer fogadja a bejelző 
IP-vevők, GPS követők adatait is.

Ezenfelül, megoldásunkkal nemcsak egy szoftvert,  
hanem teljes szolgáltatást biztosítunk - adatközpontba 
elhelyezett szerver háttér, a biztonságos és szeparált 
adattárolás mellett). 

Mindezt kedvező havidíjért kínáljuk! 
Ön csak a ténylegesen használt kapcsolatok alapján
fizet.
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ELŐNYÖK
• Költséghatékony megoldás - diszpécser központ kezelés, új hardver/szoftver beruházás nélkül
• Az ügyfelek a szerverhez csatlakoztathatják a jelenleg használt készülékeit (analóg, GSM, IP, GPRS
       vagy RFID / aGPS technológiát használó távfelügyeleti eszközök). Nem kell új készüléket venni!
• A már rendelkezésre álló készülékek távolról is csatlakoztathatók a rendszerhez*
• Megbízható, biztonságos - adatközpont és szerverkörnyezet háttér, titkosított adattárolás
• Felhasználóbarát, áttekinthető, modern megjelenés
• Térképes felület, életjelek, események, eljárások, riportok
• Gyorsan létrehozható diszpécser munkakörnyezet
• Bárhol elérhető távfelügyelet, internet-hozzáféréssel
• Kedvező árú licenszelés – használt kapcsolatok alapján

KOMPATIBILITÁS 
• M2M Easy® / Easy 2 Communicator®  / M2M Easy 2S Security Communicator® családokkal
• Más gyártók IP-vevő készülékeivel, rádiós vevőivel
• Az általunk forgalmazott személyi GPS követőkkel
• Ismert protokollok: Contact ID (CID), SIA DTMF, SIA DC-09, Shurgard 2/3/5

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS BIZTONSÁG
• 99,99% rendelkezésre állás - MasterDC Data Center adatközpontban elhelyezett rendszer,  

redundáns Dell®  és Intel® high-end szerveken, nagy sebességű hálózatos környezeteben
• Robusztus és hibatűrő (failover) technológia - redundáns védelem az adatvesztés ellen
• Geo-redundáns, adattárolás és útvonal, gyakori biztonsági mentések, gyorsan visszaállítható
       rendszer
• Titkosított adattárolás a biztonságos felhőben, a központi adatbázis szerveren
• Folyamatosan továbbfejlesztett és frissített szoftver
• Több mint 100 ezer bekötött- és központba bekonfigurált objektum
• Több mint 10 éves tapasztalat, 7 x 24 támogatás
• A rendszer az EU által definiált, legmagasabb szintű adatbiztonsági tanúsítványokkal is rendelkezik :
       EN ISO 9001: 2009, ISO / IEC 27001: 2006
• Az adatközpont megfelel a szigorú Tier 3-as technológiai szabványnak, beleértve az épületen belüli 
       non-stop fizikai biztonságot, a biztonsági kamerarendszereket és a tűzvédelmi rendszereket. 

SZOFTVER VÁLTOZAT
• SIMS® Web kliens – korlátozott funkcionalitású, böngészőből indított távfelügyelet
• SIMS Cloud® kliens szoftver – felhő-alapú, teljes értékű Microsoft Windows® 7 / 8 / 10 alkalmazás  

(Követelmények: min. 4 GB memória, 50 MB szabad lemezterület, Microsoft .Net Framework 4, 
böngésző, nyilvános- vagy privát hálózaton Internet csatlakozás)

* A csatlakoztathatóság függ a csatlakoztatni kívánt készülék kommunikációs protokolljától. A csatlakoztatás  
előtt technikai egyeztetés szükséges! A SIMS Cloud® a SW SIMS safety, s.r.o. saját fejlesztése, és a termék szerzői  
jogát a szerző fenntartja. A terméket az adott országban a Licencszerződés alapján partner cég forgalmazza. 
A terméket Magyarországon az M2M Rendszerház Kft. forgalmazza.


