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IZAR@NET 2 Új adatkezelő szoftver

A Diehl Metering által fejlesztett és a MOM Vízéréstechnikai Zrt. által forgalmazott IZAR@NET 2
adatkezelő szoftver új web-alapú generációja mostantól elérhető. Ezen a néven (aktuális
verziószáma 2.1.0) a helyi - saját szerverre telepített - szoftver rendelhető, emellett elérhető komplett
felhő alapú szolgáltatásként is IZAR PLUS Portal néven.
Az IZAR@NET 2 / IZAR PLUS Portal valamennyi lényeges funkciót biztosít a hatékony
mérőadatgyűjtéshez akár Fixed Network akár Mobile alkalmazásról legyen szó. Ezen felül segítségével
a MOM által forgalmazott AMI/AMR rendszer könnyedén illeszthető az Ön meglévő informatikai
rendszerébe.
Az IZAR PLUS Portal egy maximális adatbiztonságot garantáló adatközpontban fut, és 7/24 elérhető
bárhonnan, tetszőleges oerációs rendszeren, csak egy web kapcsolat kell hozzá.
Legfontosabb jellemzők:















Többszolgáltatós felhasználás valamennyi közmű adatainak kezelésére egy rendszerben
(Víz, Hőmennyiség, Gáz és Elektromos áram)
Dashboard megjenenítés - mérő és riasztás monitoring
Beépített térkép megjelenítés az eszközök és túrák könnyebb kezelhetőségéért (pl.
fogyasztási pontok létrehozása drag & drop megoldással)
Import/Export funkció csv és xls formátumokkal oda/vissza - tökéletes illeszthetőség az Ön
számlázó rendszerével
Fuzzy kereső, többféle csoportosítási lehetőség többszörös filter opciók
Mérőadatok és fogyasztási szokások közvetlen grafikai megjelenítése
Beépített feladatkezelő pl. import/export vagy analízis riportok menedzselésére
Automatikus adatcsökkentés
Riasztás monitoring: Email küldése riasztás esetén
Elzetesen meghatározható analízis beállítások fogyasztások megjelenítésére és hiányzó
mérők kezelésére
Új okos analízis lehetőségeg, pl. szivárgás érzékelés választható határértékekkel
RESTful API a 3. alkalmazásokhoz történő egyszerű illesztéshez
Kibővített josultsági szint kezelés, különböző szabályokkal és jogoultságokkal
és még rengeteg egyéb finkció…

A honlapunkon található adatlapon további információkat találhat.
Bővebb felvilágosításért és részletes árajánlatétrt forduljon értékesítési mendzsereinkhez.
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A Szoftver kezelő felülete:
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