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In het kort:
Internettoegang met ARM-kaart
CloudVision op smartphone, tablet of pc
Verschillende Interfaces
Diverse software-opties
Abonnementsvorm
Voor I-Line procescomputers

CloudVision (app)
Web-bedieningsinterface voor de nieuwe generatie procescomputers

SERCOM introduceert een nieuwe generatie procescomputers,
die zowel op het gebied van de hardware als de software
revolutionaire mogelijkheden biedt.

ARM-kaart voor internettoegang
De basis van deze ontwikkelingen is de ARM-processorprint.
Hiermee is het mogelijk om met de procescomputer direct
verbinding te krijgen via het internet. Bijzonder is dat ook in het
verleden geleverde Sercom computers eenvoudig kunnen
worden voorzien van deze processorprint. Zo blijven we trouw
aan onze visie, namelijk dat alle geleverde computers tegen
minimale kosten met de nieuwste hardware en software blijven
werken.

Met deze nieuwe processorprint kan de nieuwste software
eenvoudig, en op afstand, worden geïntegreerd. Een bezoek van
een Sercom dealer is dan niet nodig.

CloudVision
De bedieningssoftware die wordt gebruikt op de pc om de
metingen te bekijken en de instellingen aan te passen, is
SercoVision. Speciaal ontwikkeld om via het internet rechtstreeks
met de ARM-kaart en de nieuwste klimaatprogramma's (V26 en
hoger) te kunnen communiceren, is CloudVision. 
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Met CloudVision is het mogelijk om zeer eenvoudig met de
procescomputer in contact te komen, zonder dat het nodig is
om via de pc gebruik te maken van SercoVision. Hierdoor is het
mogelijk om door middel van een smartphone, tablet of een pc
waarop SercoVision niet is geïnstalleerd direct toegang te krijgen
met de procescomputer. Met deze verbinding (User Interface)
kunnen alle metingen, setpoints en statussen bekeken worden
en kunnen ook de instellingen worden aangepast.

Diverse abonnementsvormen
Met deze nieuwe generatie procescomputers (I-Line), voorzien
van de ARM-kaart, maken we het ook mogelijk om de software-
opties van CloudVision in verscheidene abonnementsvormen
aan te schaffen. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen als eindgebruiker
gebruik te maken van CloudVision. Ook bieden wij de
mogelijkheid om uw Sercom dealer mee te nemen in dat traject.
Hierbij krijgen ze toegang tot de technische situatie van uw kas,
bewaarcel of irrigatie-unit. Met deze optie heeft de dealer de
mogelijkheid om op verzoek mee te kijken of alles naar
tevredenheid functioneert en er geen defecten zijn in
bijvoorbeeld sensors of verbindingen. Dit is de Service Interface.

Tenslotte is het ook mogelijk om uw dealer toestemming te
geven om de instellingen en metingen te bekijken en deze ook
aan te passen. Dit is de zogenaamde Support Interface.

Afhankelijk van de abonnementsvorm is het ook mogelijk om
updates te krijgen van zowel de besturings-software en de
bedieningssoftware (SercoVision). Deze worden dan tegen
gereduceerde prijzen geleverd.

Met de I-Line procescomputers van SERCOM, in combinatie met
CloudVision, wordt een belangrijke stap gezet in het beheren van
uw kassen en/of bewaarcellen waarbij nog eenvoudiger en
sneller een overzicht wordt gegeven van de situatie. Vanuit
iedere locatie kunnen dan de instellingen worden aangepast of
de software worden uitgebreid.
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