OPEN EMS Service & Security Center
Veilige gebouwenautomatisering zonder
IT-knowhow

Iedere gebouwautomatisering vereist DDC-componenten die beveiligd zijn en beschermen tegen onbevoegde
toegang. Deze noodzakelijke IT-bescherming vergt veel inspanning en vereist vaak diepgaande IT-kennis. Met het
nieuwe Service & Security Center van DEOS AG en zijn beveiligingsfuncties biedt OPEN EMS (DDC) een eenvoudige en pragmatische oplossing.
De voorinstelling van de firewall, de eenvoudige bedieningsinterface en de optieselectie
via gemakkelijk te begrijpen benoemde selectievelden verhoogt aantoonbaar
de acceptatie van de veiligheidsinstellingen op de controller te
activeren en daarmee het gebouw IT-zeker te maken.

Functieomvang van de veiligheidsinstellingen:
Firewallbescherming volgens de hoogste veiligheidsstandaards
Versleutelde controllertoegang via HTTPS
Eenvoudig management van veiligheidscertificaten
Praktisch gebruikersbeheer

OPEN EMS
met veiligheidsfuncties –
DDC-controller van DEOS AG

Wat onderscheidt het OPEN EMS
Service & Security Center?
Kort gezegd: de eenvoud. We hechten er veel waarde
aan, dat de instelmogelijkheden van de veiligheidsfuncties duidelijk en begrijpelijk worden weergegeven.
Om deze reden hebben we de nieuwe grafische en
intuïtieve bedieningsinterface ontwikkeld. Zo kan iedere
medewerker ook zonder IT-knowhow de instelling van de
firewall uitvoeren – en dat zonder trainingen te hebben
bezocht. Daardoor wordt het risico van verkeerde instellingen verkleind en garandeert zodoende de ITzekerheid in het gebouw. Want: wat is het nut van een
IT-veiligheidssysteem, als men faalt vanwege de complexiteit.
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OPEN EMS Service & Security Center
Veiligheid door intuïtieve firewall-modi

De beveiligingsinstellingen in het Service & Security Center zijn eenvoudige te bedienen. Indien gewenst kunnen gebruikers op het OPEN EMS worden aangemaakt en beheerd met een vervaldatum. Daarnaast kan de gebruiker kiezen
tussen drie firewall-modi: inactief, onderhoud en in bedrijf. Hiervoor kunnen vooraf geconfigureerde beveiligingsinstellingen voor de afzonderlijke praktijkgevallen worden ingesteld. Bovendien kunnen deze worden aangepast via sliders. Voor medewerkers met IT-expertise biedt de expertmodus extra mogelijkheden voor het instellen van de firewall.
Wijzigingen in de configuratie en de aanmeldings- en afmeldingsprocessen worden daarbij gehistoriseerd. Zodoende
kunnen de functies van het Service & Security Center door elke medewerker worden bediend, ook zonder diepgaande
IT-expertise.

Inactive.Maintenance.Operation

Naast de “inactive” en “operation” modi geeft de onderhoudsmodus extra poorten vrij voor inkomende verbindingen. Dit maakt bijvoorbeeld het uploaden van nieuwe
besturingsprogramma's via uploader naar de DDC-controller mogelijk. De sessie-timer zet de controller na elke
onderhoud automatisch terug naar de bedrijfsmodus. Zo
worden veiligheidslacunes voorkomen door het tijdelijk
openen van poorten.
Al deze functies volgen het praktische gebruik en het
principe „keep it smart & simple“. Door dit intuïtieve
bedieningsconcept wordt de beveiliging van de controller
moeiteloos aangesloten – en dat alles zonder IT-knowhow.

Individueel aanpasbaar gebruikersbeheer
Historisering van configuratiewijzigingen
Professionele IT-beveiliging eenvoudig te bedienen
Geen IT-knowhow noodzakelijk
Veiligheid door firewall, certificaten en HTTPS
Im- en export van configuratiebestanden
Clientless toegang via standaardbrowser
Levering in vooraf ingestelde toestand voor een
veilige werking
Gratis veiligheidsupgrade achteraf uitvoerbaar
Overdragen van OPEN EMS-beveiligingsinstellingen
met behulp van drag & drop
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Overzicht van de highlights:

