Innovatief alarmmanagement
in de gebouwenautomatisering
Fabrikantneutraal, uniform en mobiel

Innovatief alarmmanagement
in de gebouwenautomatisering
Reduceer uw kosten in de technische FM-service
Of het nu gaat om de aanstaande modernisering van een bestaande klimaatinstallatie of de planning van een nieuw TGAproject: een groot deel van de kosten van een gebouw wordt in de loop der jaren gemaakt voor de exploitatie van het
gebouw. Hier bestaan voor gebouwbezitters grote besparingspotentiëlen, die kunnen worden benut met onze moderne en
digitale gebouwenautomatiseringsoplossingen. Het primaire doel is dus de gebouwexploitatie in het energetisch optimum.
Om deze status te bereiken, biedt DEOS AG een moderne oplossing in het bereik Gebouwenautomatisering & alarmmanagement.
Daarbij biedt ons alarmmanagement een holistische en flexibele oplossing, die ook in externe installaties van verschillende
fabrikanten kan worden ingezet. Alle meldingen van de geïntegreerde HVAC-/TGA-componenten bereiken via verschillende
melders ons DEOS IoT-platform en worden daar naar CAFM-systemen zoals bijvoorbeeld de DEOS Secure AlarmApp
doorgestuurd als pushbericht. Zo behoudt u steeds het overzicht, kunt in het geval van een storing snel handelen en reduceert uitvaltijden tot een minimum. De DEOS Secure AlarmApp vereenvoudigt bovendien het dagelijkse werk van uw serviceteams, reduceert de service-inspanningen en daarmee ook de kosten in de FM-service (Facility Management Service).
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Fabrikantneutraal: DEOS alarmmanagement in
alle installaties inzetbaar

Webbased configuratie van alarmmelders, rollen
en rechten via IoT-platform

Bedrijfskosten verlagen door efficiëntieverhoging
van de serviceteams

IT-veilige gegevenscommunicatie met maximale
cyberbescherming

DEOS gebouwenautomatisering, energierapporten of GBS in de cloud en nog veel meer

DEOS IoT-platform in het eigen datacenter

Innovatief alarmmanagement – Instap

Onze oplossing in een overzicht

DEOS IoT-platform als het hart van het alarmmanagement
Als maker van intelligente gebouwenautomatiseringssystemen bieden wij onze praktische oplossing voor het innovatieve
alarmmanagement. Het hart van deze digitale oplossing is ons cloudgebaseerde IoT-platform, waarin de relevante gegevens zoals alarmmeldingen verwerkt en aan CAFM-systemen doorgegeven worden. De gegevens worden eerst verzameld door melders in het netwerk en overgedragen aan het IoT-platform. Door de open conceptie en het gebruik van
API-interfaces kan het systeem flexibel worden uitgebreid.
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Melder: berichtengateway OPEN GATE

De OPEN GATE kan fabrikantonafhankelijk in het BACnetnetwerk worden geïntegreerd, de aanwezige alarmmeldingen verzamelen en doorgeven aan het meldingsmanagement.
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Onze OPEN EMS DDC-controllers kunnen lokale storingsmeldingen direct doorgeven aan het meldingsmanagement.
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Ons cloudgebaseerde IoT-platform verzamelt en verwerkt
gegevens voor verder gebruik in stroomafwaartse systemen
en services.
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Melder: OPEN EMS DDC-controller

Het door onszelf ontwikkelde GBS kan als gecertificeerd
B-AWS zowel BACnet-meldingen alsook bedrijfseigen
meldingen uit het netwerk verzamelen en doorsturen naar
het meldingsmanagement.

DEOS Secure AlarmApp

In de AlarmApp kunnen zowel op mobiele eindapparaten
(iOS & Android) alsook direct op een pc / laptop de stoormeldingen worden ingezien, bewerkt en verwerkt.
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Melder: BACnet GBS OPENweb

Meldingenmanagement: IoT-platform

Externe systemen

Via een API-interface kunnen externe systemen toegang
krijgen tot de alarmgegevens.

DEOS Portal

Push

3

OPENweb

DEOS Secure AlarmApp
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OPENweb Cloud
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DEOS Secure AlarmApp

OPEN EMS

1
Externe
systemen

IoT-platform
(Meldingsmanagement)

Push

BACnet

DEOS Secure AlarmApp
OPEN GATE

Meer meldingsmogelijkheden.
Neem contact met ons op.
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Onze oplossing in een overzicht
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Berichtengateway OPEN GATE

Meldingen verzamelen voor iedere klimaatinstallatie – fabrikantneutraal
De OPEN GATE maakt een uniform alarmmanagement
mogelijk voor alle HVAC-/TGA-installaties. Daarbij is het
onbelangrijk, of het gaat om een klimaatregeling van een
andere fabrikant of een regeling met DEOS-producten. De
meldgateway OPEN GATE verzamelt fabrikantneutrale
meldingen van alle in het netwerk geïntegreerde klimaat-/
technische gebouwenautomatiseringscomponenten en
-systemen. Hiervoor gebruikt de gateway het standaard

protocol BACnet. Het kan op elk moment zonder extra
programmeerinspanning worden ingebouwd in bestaande
HVAC-installaties en heeft geen invloed op de bestaande
besturing van het systeem.
Via het meldingsmanagement op ons IoT-platform worden de
alarmen als pushberichten doorgestuurd naar de AlarmApp
van de ingedeelde servicemedewerker. Dat zorgt voor snelle
reactietijden in het geval van een storing. Ook externe
CAFM-systemen kunnen worden aangesloten en gebruikt.
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Overzicht van de voordelen

▪
▪
▪
▪
▪
▪

OPEN GATE verzamelt installatiemeldingen via BACnet
Vrij uitbreidbaar met DEOS- of externe componenten
Uniform alarmmanagement voor iedere klimaatinstallatie
Eenvoudige coördinatie en alarmmanagement via AlarmApp
Achteraf te integreren in bestaande klimaatinstallaties
Fabrikantneutraal meldingenmanagement

Push
DEOS Portal

Externe
systemen

DEOS Secure AlarmApp

Push

BACnet
OPEN GATE

DEOS Secure AlarmApp
Meldingenmanagement

Push
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Berichtengateway OPEN GATE

Externe
systemen

DEOS DDC-controller & GBS als melder
DEOS DDC-controller en gebouwbeheersysteem
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OPEN EMS DDC-Controller

Onze OPEN EMS DDC-controllers vormen als cloud-ready
controllers de centrale intelligentie in uw gebouw. Ze
worden voor de allesomvattende gebouwen- en ruimteautomatisering gebruikt en zijn speciaal geschikt voor
HVAC-toepassingen. De belangrijkste taak van de automatiseringsstations is daarbij de besturing, regeling en
bewaking van uw gebouwtechnische installaties in de
energetisch optimale toestand.

Gebruik onze DDC-controller ook als melder: stoormeldingen worden direct doorgestuurd aan het DEOSalarmmanagement en de DEOS Secure AlarmApp.
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BACnet gebouwbeheersysteem OPENweb
Ons webbased en B-AWS gecertificeerde BACnet gebouwbeheersysteem OPENweb is gespecialiseerd in de bewaking
en besturing van HVAC-systemen en de zone- en ruimteregeling in gebouwen – vanaf de lokale computer, als moderne
cloudoplossing of ook via mobiele eindapparaten.
Installatiestoringen en -alarmen worden direct via het Event Control Center (ECC) gecommuniceerd en kunnen via
de DEOS Secure AlarmApp naar uw servicemedewerkers worden gestuurd. Zo kunt u snel en efficiënt handelen.

DEOS DDC-controller & GBS als melder
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Meldingenmanagement: IoT-platform
Configuratie van de melder en gebruiker

Het DEOS portal biedt u de mogelijkheid stamgegevens van zowel de gebruiker alsook uw installaties aan te passen. Als
administrator legt u de rechten van uw servicetechnici vast: wijs ofwel de juiste rechten of een melder toe aan een gebruiker
of een melder aan de betreffende servicetechnicus. Ook kunt u coördinatoren aanwijzen voor de efficiënte verdeling van de
in de AlarmApp binnenkomende meldingen en taken. U past uw teambeheer daarbij vrij naar uw individuele wensen aan.

DEOS
https://portal.deos-ag.com/
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Melddoelen definiëren

Stamgegevens aanpassen

Rechten vastleggen

Serviceteams samenstellen

Coördinatoren aanwijzen

Wachtwoorden resetten

Meldingenmanagement: IoT-Platform

DEOS Secure AlarmApp

Kosten besparen door efficiënte
HVAC-service

Met de DEOS Secure AlarmApp beleeft u installatiebeheer op een compleet nieuw niveau. Maak daarvoor teams aan voor
het beheer van uw klimaatinstallaties. Zodra een installatiemelding actief is, ontvangen uw ingedeelde servicemedewerkers
onmiddellijk pushberichten via de AlarmApp op de smartphone – zo houdt u steeds overzicht, kunt in geval van een storing
snel handelen en vergroot uw klanttevredenheid. De DEOS Secure AlarmApp vereenvoudigt zodoende het dagelijkse
werk van uw serviceteams, reduceert de service-inspanningen en daarmee ook de kostten in het facility management.

Altijd op de hoogte

Eenvoudige uitwisseling met het team

Efficiënt teammanagement

Flexibel gebruikersbeheer

Transparante taakverdeling

Snelle coördinatie

Directe pushberichten op de smartphone

Alleen de ingedeelde servicemedewerkers &
teams ontvangen alarmmeldingen

Meteen zien, wie zich om meldingen bekommert

Alarmen voor iedereen zichtbaar becommentariëren

Veranderingen in het team of afwezigheden
moeiteloos beheren in het DEOS Portal

Met een klik naar de routeplanning

Nu gratis
downloaden
en testen!

Als onderdeel van de DEOS Secure Network oplossing kan de AlarmApp optimaal worden gecombineerd met de DEOS
cloudaanbiedingen en -services. Bij vragen over de DEOS cloudoplossingen en de AlarmApp kunt direct en gratis contact
opnemen met onze DEOS IT-specialisten onder it@deos-ag.com.

DEOS Secure Alarm App – Instap
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Eenvoudige en intuïtieve bediening

App-functies verlichten uw dagelijkse seviceroutine
De DEOS Secure AlarmApp biedt verschillende aanzichten op uw installaties en hun alarmen. Met hun hulp kunnen meldingen eenvoudig en overzichtelijk worden geprioriteerd aan uzelf of andere technici in het team worden toegewezen en
geëscaleerd. Volg live welke technicus voor welke storing is ingedeeld en behoud steeds het overzicht. De openheid van
het systeem maakt de AlarmApp zo bijzonder. Systemen van derden kunnen dankzij universele interfaces als alarmmelder
geïntegreerd en uniform in de AlarmApp worden uitgegeven. Ook is de verstrekking van alarmen voor externe systemen
mogelijk. Neem bij interesse contact met ons op.
De AlarmApp laat zich eenvoudig en intuïtief bedienen. Het dashboard verschaft u een snel overzicht over uw installaties en
hun actieve alarmen. Met slechts een paar klikken navigeert u eenvoudig naar het betreffende alarm en kunt deze zo snel
mogelijk verhelpen. Daarbij ondersteunt de alarmhistorie: commentaren bij voorgaande alarmmeldingen vereenvoudigen
het vinden van de oplossing. Ervaar de voordelen van de DEOS Secure AlarmApp:

Dashboard
Het dashboard biedt een
snel overzicht over de statussen van uw installaties
alsmede statische beoordelingen over toegewezen
alarmen. Met een nieuwe
klik komt u in de alarmen
of voorgefilterde alarmweergaven.

Alarmweergave
In deze weergave worden
naast de alarmgegevens
zoals meldtekst of alarmbron ook commentaren en
de complete alarmgeschiedenis weergegeven. Zo
ziet u, wanneer het betreffende alarm voor de
laatste keer optrad, wie ervoor verantwoordelijk was,
hoe het alarm is verholpen
en hoe vaak het is opgetreden.
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DEOS Secure AlarmApp – Functieoverzicht en meldingen

Meldingen
Mis geen van de u toegewezen alarmen, geëscaleerde alarmen of commentaren. Behoud met
de meldingen steeds het
volledige overzicht over
gebeurtenissen en uw
ToDos. Ook reeds gehistoriseerde berichten en
meldingen kunnen hier
worden ingezien.

Alarmlijst
In de alarmlijst worden alle
alarmen van uw installaties in een filterbare lijst
weergegeven. U krijgt een
overzicht over alle actieve
meldingen en kunt ze zelf
bewerken of beslissen,
welke servicetechnicus
toegewezen en hoe de
storing geprioriteerd moet
worden.

Installatielijst

Installatieweergave

Met de installatielijst controleert u de status van uw
installaties heel eenvoudig
in een oogopslag. Waar
zijn storingen gemeld en
hoeveel meldingen zijn
in totaal per installatie
actief?

Naast de installatiestamgegevens zoals aanduiding of locatie zijn hier
alle alarmen van een
installatie vermeld en
kunnen ook worden gefilterd.U krijgt een snel
overzicht over actuele en
historische problemen van
de installatie.

Filter

Routeplanner

Stel verschillende filters
in en verberg gericht informatie, die actueel niet
nodig is. Zo kunt u bijvoorbeeld alle door u verholpen storingen van de
laatste vier weken van
een installatie filteren en
inzien.

Als het serieus wordt is
een afspraak ter plaatse
vaak onvermijdelijk. Direct
uit de installatieweergave
kan de navigatiefunctie
van uw apparaat worden
geopend en u kunt de
optimale route naar het
object kiezen.

Eenvoudig en efficiënt werken

Fabrikantneutraal ook voor systemen van derden
Efficiënt werken in een team

Uniforme integratie van externe systemen

Gebruikersbeheer en rechtentoekenning van de DEOS
Secure AlarmApp gebeurt online in het DEOS portal. Stel
hier uw serviceteam samen, wijs servicemedewerkers afzonderlijke Installaties toe of benoem coördinatoren voor
het efficiënt verdelen van de inkomende meldingen en
taken in het geval van escalatie. U past uw teambeheer
daarbij vrij aan naar uw individuele eisen.

Naast klimaatinstallaties met DEOS-technologie kunnen ook
installaties van andere fabrikanten met de AlarmApp worden
beheerd. Historisch gegroeide klimaatinstallaties en gebouwautomatiseringssystemen betekenen daarbij voor de
monitoring, het onderhoud en de service in bedrijf een bijzondere uitdaging. Met de AlarmApp lossen we dit probleem
op. Alle inkomende meldingen en alarmen van verschillende
fabrikanten worden centraal en uniform in de AlarmApp
weergegeven en zijn identiek en intuïtief te bedienen.

DEOS Secure AlarmApp – Functieoverzicht en meldingen / Gebruikersadministratie en integratie van externe systemen
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DEOS Secure Network
Topologie

Locatie

Locatie

Meldsystemen

Meldsystemen

(b. v. Nagios)

(b.v. Nagios)

DEOS Push
OPENview
Service &
Security
Center

OPENview
DEOS Push

DEOS DDC-Contro

DEOS
Externe systemen

Installatiestatussen, energiemeters,
stoormeldingen enz.

Installatiestatussen, energiemeters,
stoormeldingen enz.

DEOS DDC-Controller

DEOS Push
OPENweb

OPENweb

DEOS

BACnet

berichten

Externe systemen

BACnet

MQTT

berichten
DEOS Push
OPEN GATE

OPEN GATE

MQTT
VPN

DEOS DDC-Contro
MQTT

DEOS DDC-Controller
MQTT
DDCController
...

DDCController
...

...

...
OPENweb

OPENweb

...

...
DEOS DDC-Controller
DEOS
QuickviewApp

DEOS
QuickviewApp
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DEOS Secure Network – Topologie

DEOS DDC-Contro

Protocollen (uittreksels)

Protocollen (uittreksels)

M-Bus Modbus

Connect-Box

KNX

DALI

M-Bus Modbus

KNX

DALI

Naast het holistische alarmmanagement bieden wij u andere DEOS cloudaanbiedingen en services in het DEOS Secure
Network. Wij adviseren u graag en werken samen uw individuele oplossing uit. Neem direct en kosteloos per e-mail via
it@deos-ag.com of telefonisch via +49 5971 91133 - 3333 contact op met onze DEOS IT-specialisten.

DEOS datacenter

Bediening / service

DEOS datacenter

Bediening / service

VPN
VPN-toegang
met cliënt

VPN

VPN-toegang
met cliënt

IoT-platform

DEOS Secure
Connect Portal

IoT-platform

Bedienertoegang
via HTML5

DEOS Secure
Connect Portal

Bedienertoegang
via HTML5
Gegevenstoegang
door externe systemen

OPENweb
Cloud
OPENweb
Cloud

Databases
(b.v. trendwaarden, energiegegevens,
stoormeldingen, geschiedenis)

Databases

(b.v. trendwaarden, energiegegevens,
stoormeldingen, geschiedenis)

(bijvoorbeeld CAFM-systemen)

Gegevenstoegang
door externe systemen

OPENenergy
Cloud

(bijvoorbeeld CAFM-systemen)

OPENenergy
Cloud

DEOS
Secure AlarmApp

Centrale
gebruikersdirectory

DEOS
Secure AlarmApp

Centrale
gebruikersdirectory

Opslag
Verwerking
Rapportage
Opslag
Verwerking
Rapportage

Voorbereiding
Evaluatie
Voorbereiding
Evaluatie

Analyse
Visualisatie
Bewaking
Analyse
Visualisatie
Bewaking

VPN
VPN

DEOS
QuickviewApp
DEOS
QuickviewApp
Energierapporten
en dashboards

DEOS Portal
(Administratie)

Device
Management

DEOS Portal
(Administratie)

Device
Management

Energierapporten
en dashboards

beschikbaar vanaf kwartaal 3/ 2020
in de planning
Stand: 06/ 2020
beschikbaar vanaf kwartaal 3/ 2020
in de planning
Stand: 06 /2020

DEOS Secure Network – Topologie
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Volg ons op de sociale netwerken
en blijf steeds op de hoogte.

Birkenallee 76 . 48432 Rheine . Germany
Tel: +49 5971 91133 - 0 . Fax: +49 5971 91133 - 2999
www.deos-ag.com . info@deos-ag.com

Nordhornsestraat 97a . 7591 BD Denekamp . Netherlands
Tel.: +31 541 355550 . Mobiel: +31 635 450584
www.deos-ag.com . info@deos-nederland.nl

