
Az ipari távfelügyelet új módja

m
ew

o
co

n
t.

h
u

/c
o

n
n

ec
t



A Connect Cloud környezet

Hogyan működik?

1.

2.

3.

A Mewocont által tervezett, 
adatküldésre felkészített ipari 
rendszer többszörös titkosítással, 
valós időben elküldi az adatokat a 
kihelyezett Connect-modul 
segítségével.

A Connect Cloud szerver fogadja 
az adatokat, naplózza azokat és 
továbbítja a felhasználóknak.

A tulajdonos és az általa 
meghatározott jogosultak 
egyszerűen hozzáférhetnek az 
adatokhoz.
Online, a világ bármely pontjáról.



Connect - új igényekre szabva

Miért működik?

� Mert 100%-ban megrendelőink
elvárásai alapján készült

A Connectet úgy terveztük, hogy az ipar szinte 
minden területére integrálható legyen. Kisebb 
üzemektől a nagyobb gyártósorokig, minden 
Control by Mewocont PLC vezérelt rendszerben 
működhet.

�
Mert visszanézhető, naplózott 
gyártási- és üzemadatokkal szolgál

Az üzem által küldött adatokat egy biztonságos 
tárhelyen őrizzük, és csomagban foglalt feltételek 
szerint visszakereshetővé tesszük. Csomagtól 
függően lehetőséget biztosítunk az adatok 
exportálására is. 

� Mert biztonságos tárhely céges 
adatainak

A fejlesztés során elsődleges szempont volt 
ügyfeleink adatainak biztonsága. Ennek érdekében 
az adatküldés és tárolás többszörösen titkosított, 
bizalmas termelési adatokhoz csak felhatalmazott 
felhasználók férhetnek hozzá.

� Mert felhasználói élménnyel 
a fókuszban készült

A Connect felhasználói felülete áttekinthető, 
használata gyerekjáték. A szerződéskötés, illetve a 
számlafizetés is körülbelül két kattintással 
elintézhető. Online, kényelmesen. 

� Mert a világ bármely pontjáról,
kliens app nélkül használható

Szinte bármilyen eszközről egyszerűen elérhető. 
Nyaralás, üzleti út alatt is olyan, mintha csak a 
helyszínen tartózkodna. Az okos értesítések és 
riasztások miatt pedig akkor sem marad le 
semmiről, ha éppen nem lépett be. 



Adattípusok a Connectben

Termelési adatok

Hőmérsékletek

Működési adatok

Mentésre kerülnek a különböző termelési 
és gyártási adatok, mint pl. súlyok, 
felhasznált mennyiségek, tonna/óra 
teljesítmény stb.

Óránkénti, illetve napi hőmérséklet 
adatok egy helyen: minimum, maximum 

és átlagértékek. 
Hűtők, pufferek, szárítók hőmérséklete 

egy gombnyomással bárhonnan 
ellenőrizhető és visszanézhető.

A Connectbe továbbítható egyik 
legfontosabb adat lehet az üzem, illetve 
a gépek villamos-energia fogyasztása, a 
meddő áram mérése, illetve az egyes 
gépek összesített üzemórája.

* Az üzem technológiai felszereltségétől, 
adottságaitól függően a Connectben nem 

feltétlenül elérhető minden adat.



Okos értesítő rendszer

Naplózás

A rendszer akkor sem hagyja magára, ha 
éppen nincs belépve. Egyedi, teljes 
mértékben testreszabható riasztásokat 
állíthat be. Nem csak az alsó, illetve felső 
határértéket, de az értesített felhasználók 
körét, illetve a riasztás típusát is szabadon 
kiválaszthatja.

A rendszer  a korábbi adatok alapján 
kiszámolja, időszakonként hány SMS 
figyelmeztetés várható a beállított 
értékekhez.2

!

2A Premium és Ultimate Cloud csomagokban elérhető havi SMS-kereten felül küldött riasztások díja a következő 
havi számlán jelenik meg. Az SMS-értesítési rendszer megfelelő beállítása a felhasználó felelőssége. Az előrejelzés 
csak becslés, ha korábbi adatok rendelkezésre állnak.

8

730

Az óránként többször beérkező 
nyers adatokat a rendszer először 
óránkénti bontásba rendezi. Ez a 
részletes adatbázis akár 8 hétig 
elérhető az Ön számára.

Ezután a Connect napi összesítő 
adatokká konvertálja a tárolt 
értékeket, melyet akár 2 éven (730 
napon) keresztül visszanézhet vagy 
akár exportálhat.1

1 A megadott időtartamok csomagtól függően változhatnak, az adatexport csak az Ultimate Cloud csomag része.



Speciális Supervisor rendszer

Safe & Secure

A Connect lehetőséget ad arra, hogy a 
kivitelezésben résztvevő partner ún. 
Supervisor jogosultsággal hozzáférjen 
a Connectben tárolt monitoring 
adatokhoz.
A Supervisor jogosultság egy 
lehetőség, a megrendelő és a 
harmadik fél közös megegyezésén 
alapul. A jogosultságot a rendszer 
tulajdonosa bármikor megvonhatja.

A jogosultság segítségével a 
Supervisor  ellenőrizni tudja a 
rendszer működését, megkezdheti a 
hibák feltárását, és a 
garanciális/szerviz ügyintézést is 
felgyorsíthatja.

Tudjuk, hogy a rendszerbe bizalmas, a 
vállalkozást érintő adatok is 
továbbításra kerülnek. Ezért különös 
figyelmet kapott a fejlesztés során a 
biztonság.

A kihelyezett Connect Monitoring 
Module többszörösen titkosítva, 
anonim adatokat küld a központi 
szerverünkre. Az azonosítókulcsok 
használatával a megérkező adatok a 
biztonságos tárhelyen kerülnek 
azonosításra és feldolgozásra.

3 Supervisor megjelölése nem kötelező.



Felhasználó- és jogosultságkezelés

       T
ulajdonos

Alfelhasználók

       Üzlettárs
 Műszakvezető     Stakeholder

A fejlesztés során a 
mindennapi munkavégzés 
megkönnyítését is előtérbe 
helyeztük. Emiatt a monitoring 
szolgáltatás szerves részét 
képezi a fejlett 
felhasználókezelő-rendszer. 

Ön, mint tulajdonos 
létrehozhat, hozzárendelhet 
rendszerekhez és törölhet 
alfelhasználói fiókokat, melyet 
pl. üzlettársai, kollégái 
használhatnak.  

Folyamatos pénzügyi kimutatások

A Connect by Mewocont nem 
csak egy egyszerű monitoring 
szolgáltatás. A kínálatban 
helyet kapott egy pénzügyi 
kimutatások készítésére 
alkalmas eszköz. 

Naprakész kimutatások 
készíthetők rendszerbe kötött 
üzem(terület)ről.

A termelési adatok könnyen 
értelmezhető bevétel/kiadás 
mérlegként, valamint termelt 
profitként jelennek meg. Beszerzési költségek

Rezsiköltség
Árbevétel

Termelt
profit



Csomagajánlataink
60 NAP PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁVAL!*

Basic
Cloud

� Akár 5 adattípus  
valós idejű fogadása

� 1 hét részletes 
(óránkénti) naplózás

� 90 napos összesítő 
napló

� 1 fő felhasználói fiók

� Email-riasztás 
(SMS-opcióval)

A Starter Cloud csomagot 
azoknak ajánljuk, akik 
viszonylag kevés alapvető 
fontosságú adatot 
felügyelnének távolról, csak 
ellenőrzési céllal. Ha ettől 
többre van szüksége, nézze 
meg további ajánlatainkat.

7 900
/hó

Ft

Premium
Cloud

� Akár 20 adattípus  
valós idejű fogadása

� 4 hét részletes 
(óránkénti) naplózás

�  1 év összesítő napló

� 1 fő felhasználói fiók
+ 2 regisztrálható

alfelhasználó

� Email/SMS riasztás 
(20 db SMS/hó a csomagban)

� Pénzügyi kimutatás

� Supervisor 
hozzáférés

Professional Cloud 
csomagunk bővített számú 
adattípussal, havi SMS 
kerettel, pénzügyi 
kimutatással, Supervisor 
hozzáféréssel és jelentősen 
hosszabb naplózási 
időszakkal. Alfelhasználói 
fiókok segítségével akár 
kollégáinak is hozzáférést 
adhat.

10 900
/hó

Ft

Ultimate
Cloud

� Korlátlan számú 
adattípus  valós idejű 
fogadása
� 8 hét részletes 
(óránkénti) naplózás

�  2 év összesítő napló

� 1 fő felhasználói fiók
+ 3 regisztrálható

alfelhasználó

� Email/SMS riasztás 
(30 db SMS/hó a csomagban)

� Pénzügyi kimutatás

� Exportálható adatok 
(.xls)
� Supervisor 
hozzáférés

Ha az eddigiek nem 
győzték meg, dobtunk rá 
még egy lapáttal. A 
Premium Cloud az abszolút 
Connect-élményt nyújtja. 
Korlátlan számú adat, extra 
hosszú naplózási 
időszakokkal. Exkluzív 
adatexport funkcióval. 
Azoknak, akik nem szeretik 
a korlátokat!

11 900
/hó

Ft

+ egyszeri belépési
költség

A feltüntetett árak nettó árak 
és 2 éves határozott idejű 
szerződésre vonatkoznak.

Az ajánlat nem teljeskörű,
a változtatás jogát fenntartjuk.
ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, Díjtáblázat 
elérhető: www.mewocont.hu/connect



Igényeljen INGYENES 
DEMO hozzáférést!

További információra van szüksége?

Írjon nekünk elérhetőségeinken, hívja telefonszámunkat!

info@mewoconnect.hu     +36 30 437 6388

Az ajánlat nem teljeskörű, bővebb tájékoztatást elérhetőségeinken kaphat. A változtatás jogát fenntartjuk. A bemutatott 
funkciók nem mindegyike érhető el minden csomagban. Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltatáshoz 

kapcsolódó ÁSZF és mellékletei.
A Connect by Mewocont szolgáltatás a Mewocont által tervezett és kivitelezett ipari elektronikai rendszerek részét képezi.

A Connect by Mewocont működéséhez a beszerelési helyen folyamatos internetkapcsolatra van szükség.
* A 60 napos pénzvisszafizetési garancia feltételeit az ÁSZF 2.1.2 pontja tartalmazza.

Minden jog fenntartva!
Mewocont - 2022

mewocont

Próbálja ki élőben, egy fiktív cég rendszereivel, hogyan 
működik a Connect. 
Nem kell előfizetnie, nincsenek kötelezettségek. 

Időkorlát nélkül kipróbálható szinte minden funkció!

Az igényléséhez látogasson el a 
mewocont.hu/connect oldalra.

mewocont.hu


