Gebouwbeheersysteem in de cloud

Allround zorgeloze service met OPENweb Cloud
Met OPENweb Cloud gebruikt u ons B-AWS gecertificeerde BACnet GBS in de cloud en profiteert naast de
functieomvang van een volwaardig GBS bovendien van
talrijke andere voordelen. Doe afstand van dure hardware
voor uw GBS-server ter plaatse, vervelende installatie- en
updateprocessen of extra personeelsinspanningen voor
het onderhoud van uw GBS-soft- en hardware. Met
OPENweb Cloud kiest u niet alleen voor een gebruikersvriendelijk GBS maar ook voor allround zorgeloze service:
we leveren u een bedrijfsklaar GBS op onze DEOS hoogwaardige servers, houden OPENweb altijd actueel, voeren

regelmatig onderhoudswerkzaamheden zoals virusscans
of back-ups uit en staan u altijd ter zijde met onze ITexperts.
Naast onze zorgeloze service bieden wij u ook exclusieve
voordelen in de cloud versie: U ontvangt onze modulaire
uitbreidingen zoals het OPENweb Event Control Center
of de event-server gratis bij het cloud-abonnement. Ook
is de OPENweb upgrade-service gratis inbegrepen voor
cloud-gebruikers. Zo geniet u van de volledige functionaliteit van OPENweb.
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Behoud de flexibiliteit
Locatie-uitbreidingen en hun koppeling zijn dankzij de centrale en individueel schaalbare cloud-oplossing snel en eenvoudig
realiseerbaar. BACnet en eigen datapunten worden daarbij gelijk behandeld. Daarbij maakt het niet uit hoe klein of groot
uw HVAC-installatie is: De planning is gebaseerd op datapunten al vanaf 100 datapunten. Zo kunnen ook kleine systemen
profiteren van de voordelen van een volwaardig GBS zoals OPENweb. OPENweb Cloud – zo bouwen wij aan de toekomst!
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Veiligheid op de eerste plaats
De IT-beveiliging van onze cloud-oplossing heeft voor ons de hoogste prioriteit.
Daarom vertrouwen wij in tijden van cybercriminaliteit op onze connect-boxen met de
hoogste IT-beveiligingsstandaarden. De boxen worden al voorgeconfigureerd geleverd en beschermen zo uw systemen optimaal tegen cyberaanvallen.

Bedrijfsklaar GBS in de cloud zonder handmatige
installatie of hardware op locatie

Maximale zekerheid door regelmatig onderhoud, virusscans, SSL-versleuteling en 2-factor-authentocatie

Allround zorgeloze service bespaart u extra
inspanningen

Dagelijkse back-ups van uw GBS in de cloud
(5 dagen D-tijd)

Upgrade-service: OPENweb upgrades en updates
gratis inbegrepen

Eenvoudige uitbreiding: OPENweb Cloud groeit
mee met uw wensen & locaties

Planbare en lage kosten in plaats van hoge
investeringskosten

Toegang tot cloud-GBS onafhankelijk van tijd en
plaats met een apparaat naar keuze

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

EU 05 /21 1e uitgave

Voordelen van OPENweb Cloud in een oogopslag

