
BAXO Connect
Platforma zarządzania i wizualizacji IoT

Dostępny w wielu językach

• Połącz czujniki z bezpieczną i
spersonalizowaną platformą

• Wizualizuj i analizuj swoje dane
• Generuj powiadomienia e-mail lub SMS
• Ustaw współrzędne swoich czujników, aby

ułatwić wyszukiwanie

ZASTOSOWANIE

BAXO Connect umożliwia pozyskiwanie i zarządzanie danymi z czujników
wyposażonych w styk, wyjście 4-20mA lub Modbus.

Kontrola i wizualizacja urządzeń
Wizualizuj stan swoich czujników w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować
koszty interwencji i ułatwić interwencje w nagłych wypadkach.

Dostęp do historii sygnałów
Ułatwiona analiza danych

Zdalne raportowanie alarmów
Tworzenie alertów SMS lub e-mail w celu zgłoszenia alarmu (przepełnienie,
wyciek, pusty zbiornik itp.)

Geolokalizacja czujników
Idealny do lokalizowania czujników w fabryce lub na sprzęcie mobilnym.

Sterowanie i wizualizacja wszystkich czujników wyposażonych w wyjście
przekaźnikowe, 4-20 mA lub Modbus:
- Detekcja wycieku z LISA, BAMOLEAK, Maxitop
- Monitoring temperatury i wilgoci w pomieszczeniu,
- Monitorowanie ciśnienia w rurociągach za pomocą presostatów lub

manometrów kontaktowych
- Monitoring wodomierzy wyposażonych w impulsator
- Detekcja poziomu (przepełnienie, poziom wysoki, poziom niski)

OPIS

BAXO Connect to internetowa aplikacja do przechowywania, wyświetlania i
przetwarzania danych.

Kompletne rozwiązanie gotowe do użytku !
Tworzymy dla Ciebie:
• Podłączenie nadajników IoT i ich łączność,
• Skonfigurowanie jednego z naszych standardowych modeli wizualizacji lub

dostosowanie wyświetlacza do Twoich potrzeb,
• Wstępną konfigurację alertów SMS lub e-mail zgodnie z Twoimi potrzebami.

Możemy zaprojektować zgodnie z Twoimi specyfikacjami niestandardowe pulpity
nawigacyjne grupujące wiele czujników - na życzenie.

Możesz wyodrębnić swoje dane do dalszego przetwarzania, analizować dane
historyczne, uruchamiać niestandardowe zdarzenia, ustawiać progi alarmowe,
lokalizować geograficznie czujniki i udostępniać ich lokalizację, i wiele więcej!
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Platforma IOT umożliwia integrację danych z dowolnego typu czujnika lub nadajnika, niezależnie od sieci danych: LORAWAN, SIGFOX,
M2M, NB-IOT, Cat-M1, WIFI, Bluetooth...

Platforma BAXO Connect pozwoli na:

- Podłączenie grupy czujników
Platforma BAXO Connect jest skalowalna : niezależnie od tego, czy interesuje Cię 1, 10 czy 100 czujników, Twoja platforma
dostosowuje się do liczby urządzeń i czujników, które chcesz podłączyć.
Dodaj swoje czujniki i sprzęt bardzo szybko za pomocą naszego narzędzia do szybkiego wdrażania.

- Wizualizację : krzywe, tabele i synoptyki
Wyświetlaj swoje dane w przejrzystym i prostym interfejsie.
Wybierz dla każdego czujnika spośród naszych standardowych modeli wyświetlaczy lub pomóż nam zaprojektować ten, który Ci
odpowiada!

- Bezpieczne pobieranie raportów: PDF, Excel i CSV
Zautomatyzuj eksport swoich danych i otrzymuj je e-mailem zgodnie z Twoimi potrzebami (co tydzień, co miesiąc itp.).
Twoje dane są bezpieczne i dostępne w dowolnym momencie.

- Transmisję alertów
Generuj alerty na podstawie danych z czujników.
Alerty te mogą być przeglądane w aplikacji internetowej lub przesyłane e-mailem, SMS-em, w czasie rzeczywistym lub przesyłane z
określoną częstotliwością (codziennie, co tydzień itp.).

- Dostosuj dostęp do swojej platformy
Modułowe prawa dostępu dla różnych profili użytkowników w Twoim zespole (prawa zapisu, odczytu, itd.)

- Zdalna kontrola urządzeń
Wysyłaj polecenia przez BAXO Connect i minimalizuj czas podróży i interwencji na miejscu.
(Uwaga : tylko w przypadku podłączonych obiektów klasy C)

JAK ZACZĄĆ

Tworzenie indywidualnego konta klienta
Otrzymujesz 30-minutowe szkolenie, aby zapoznać się z nawigacją po Twojej platformie.
Zachowaj stałe prawo do platformy dla dowolnej liczby czujników.
Jesteś właścicielem środowiska, tworzysz i nadzorujesz swoich użytkowników i prawa dostępu.

Twój standardowy interfejs (konfigurowany na żądanie):
- Elementy interfejsu graficznego : przycisk, pasek przewijania, pokrętło wskaźnika,
- Mapy i zdjęcia Twojej instalacji lub czujnika
- Historia zdarzeń alarmowych

KODY I REFERENCJE

201 010 - BAXO Connect - Dostęp do zarządzania i wizualizacji platformy
Roczna subskrypcja na czujniki IoT na platformie - personalizacja łączności LoRa (1 na czujnik) :
201 020    Bamo Device S-Lora : maks. 4 połączenia dziennie (aktualizacja danych co 6 godzin)
201 021    Bamo Device M-Lora : maks. 50 łącz połączeń dziennie (aktualizacja danych co 30 min)
201 022    Bamo Device L-Lora : maks. 100 połączeń dziennie (aktualizacja danych co 15 min)
201 023    Bamo Device XL-Lora : maks. 144 połączeń dziennie (aktualizacja danych co 10 min)
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