
Vodafone
Power to you

A Vodafone M2M és IoT technológiájával bármilyen eszköz 
képes hálózatunkon keresztül az internetre csatlakozni, így 
már nemcsak a telefonja lehet okos, hanem az autója,  
a riasztója, konténerei vagy akár cége irodaépülete is.

Remote Monitoring 
and Control Service
A Vodafone integrált távfelügyeleti
és távvezérlési megoldása
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Ellenőrizze és kontrollálja távolról céges eszközeit

Hatékonyságnövelés távvezérléssel

Legyenek bárhol a világon eszközei vagy termékei, Remote Monitoring and Control Service (RMCS) 
megoldásunkkal hatékonyabban nyomon követheti, irányíthatja, illetve egyszerűbben karbantarthatja 
azokat. Nemcsak hozzáférhet az eszközeihez és az azokkal kapcsolatos adatokhoz, hanem hasznosíthatja 
is egy felhasználóbarát internetes portálon keresztül.

Csökkentheti a leállások időtartamát
A kijelölt gépekhez, tárgyakhoz kapcsolt felügyeleti eszközök rendszeres állapotjelzéseket 
küldenek az online kezelőfelületre, ahol időben azonosíthatja és javíthatja a kialakulóban 
lévő hibákat.

Csökkentheti a szerviz- és javítási díjakat
Előre láthatja, mikor lesz szükség egy eszköz szervizelésére vagy javítására, és elkerülheti 
a felesleges rutinellenőrzéseket, karbantartásokat.

Optimalizálhatja folyamatait
Az eszközök teljesítményéről gyűjtött részletes adatok alapján akár üzleti modelljének 
más területeit is átalakíthatja, termékét fejlesztheti.

Ügyfelei elégedettebbek lesznek
Termékei hosszabb ideig működhetnek, és a rutinkarbantartások miatti leállásokkal 
sem kell többé számolnia.

Differenciálhatja ajánlatait
Működési statisztikákat gyűjthet egy termékről annak teljes életciklusában. 
Az így szerzett adatok alapján új megállapodásokat kínálhat, bővített szavatosságot 
vállalhat, és új, használatalapú árazási modelleket is bevezethet.

vagyontárgyak,
gépek, céges 

berendezések távoli 
felügyeletére

problémákra 
figyelmeztető jelek 

azonnali észlelésére

diagnosztikára azonnali
 hibajavításra
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Hatékony épületüzemeltetés
Optimalizálhatja  
az energiafelhasználást, 
csökkentheti kiadásait.

Hol érdemes bevetni?

Személyvédelem
Nyomon követheti személyek 
mozgását és egészségi állapotát 
(kollegák, idős, beteg rokonok).

Optimális kihasználtságú 
ipari berendezések
Hatékonyabb karbantartás, 
a költségek és a leállási idők 
csökkentése

Folyadék- és gázszintellenőrzés
A kapacitás és az esetleges problémák ismerete helyszíni kiszállás nélkül.

Áramgenerátorok felügyelete
Valóban megbízható tartalékgenerátorok.

Távoli létesítmények ellenőrzése
A nehezen és kockázatosan megközelíthető 
helyszíneken lévő fontos eszközök szemmel tartása.

Biztonságos járművek és gyárak 
Kevesebb kár, kevesebb lopás.
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Amennyiben kérdése, ötlete van, vagy egyedi ajánlatot kérne, forduljon Vodafone 
Ügyfélmenedzseréhez, vagy írjon az m2m.hu@vodafone.com e-mail címre! 
Legyen az ön vállalata is hatékonyabb a Vodafone M2M és IoT megoldásaival!

24/7

Teljes körű irányítás

Könnyen kezelhető online felület
Az intuitív elrendezésű oldalon egy pillantással felmérheti teljes M2M-eszközállományát. 
Eszközöket kereshet és szűrhet, üzemállapotuk szerint színekkel is jelölheti, térképen 
nyomon is követheti őket, valamint közel valós időben tekintheti meg az alapvető 
teljesítményadatokat.

A riasztásokkal mindig jól értesült lehet!
Hozzon létre szabályokat arra vonatkozóan, eszközeinek mikor, hol és hogyan kell 
működnie. Ha egy eszköz M2M-szenzora úgy érzékeli, hogy az megsértett egy szabályt,  
a rendszer azonnal értesíti Önt, ennek köszönhetően máris cselekedhet.

Plasztikus elemzések
Eszközei teljesítményének elemzéséhez hatékony analitikai funkciókat is elérhet. 
A rendszer által készített jelentések, grafikonok és folyamatábrák érthetően ábrázolják  
az eszközökkel kapcsolatos adatokat, tendenciákat. 

Ki kezelheti a rendszert?
Az adminisztrátorok más és más jogosultsági szintet állíthatnak be az alkalmazottak 
különböző csoportjainak.

Nonstop szolgálatban
A portálon valamennyi SIM kártyáját, adatkapcsolatát és díjszabását kezelheti.

Akár mérnöki, műveleti, ügyfélszolgálati vagy értékesítési területen dolgoznak Ön és munkatársai, az RMCS 
biztonságos és könnyen használható internetes portálját bármikor elérhetik.
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