Products

Solutions

Services

W@M Enterprise
Efektivní správa vaší instalované základny po
celou dobu životního cyklu vašich přístrojů
Výhody:
•
•
•
•
•

•

Předem vyplněné informace o přístrojích Endress+Hauser díky on-line
připojení k databázi produktů Endress+Hauser
Minimalizace prostojů zařízení a počtu chyb díky rychlému přístupu
k informacím po celých 24 hodin
Informace a dokumentace pro instalaci a výměnu
Důkaz o shodě s historií událostí a certifikáty
Data hosting od společnosti Endress+Hauser (W@M portál) nebo na
vašem lokálním systému (W@M Enterprise) podle vašich požadavků
na bezpečnost IT a pravidla
Snadná integrace do stávajících počítačových systémů pro řízení údržby
(CMMS) a softwaru připojení Endress+Hauser pro správu přístrojů,
jako je FieldCare a Compucal.

Více informací a současné ceny:
www.cz.endress.com/SWAM10B

Oblast použití: W@M Enterprise od firmy Endress+Hauser je software
pro správu informačních prostředků. Propojením s W@M Portal
umožňuje v reálném čase monitorovat data vašeho procesu, což
umožňuje proaktivní údržbu vašich zařízení. Získáte rychlý přístup
k důležitým informacím, jako jsou náhradní díly, využitelnost produktu
a hlášení. Rychlý přístup ke správným informacím urychluje procesy, jako
jsou například opravy nebo výměny provedené na přístroji nebo
stahování osvědčení o kontrole.

Technické informace
Software

Měřicí princip

Správa provozních zdrojů
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Software

Úloha aplikace

Získávání dat
Správa dat
Dokumentace a výkazy
Přenos dat
Správa údržby
Oblast aplikací

W@M Enterprise od společnosti Endress+Hauser je software (aplikace
určená k instalaci) pro správu informačních prostředků.
W@M Enterprise lze propojit s webovým portálem W@M umožňujícím
získat informace o zařízeních Endress+Hauser. W@M Enterprise
umožňuje rovněž správu vybavení třetích stran.
W@M Enterprise je software určený k instalaci, který umožňuje hosting
dat u zákazníka. Je to snadno použitelná aplikace a poskytuje rychlý
přístup k informacím o přístrojích v každé údržbářské činnosti.
Operační systémy

Microsoft Windows Server 2008 R2
Windows 7 64-Bit
Typ procesoru

Dvoujádrový procesor, 2 GHz
Hlavní paměť

8 GB
Kapacita pevného disku

5 GB (závisí na velikosti instalované báze)
Rozlišení monitoru, displej

1 024 × 768 (minimální rozlišení monitoru)
Další

Webové prohlížeče: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 24 ESR
PDF-Reader: Adobe Acrobat Reader 9.0
Microsoft Excel 2007, 2010, 2013
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Registrované ochranné známky

Microsoft, Windows 2008, Windows 7 a logo Microsoft jsou registrované
obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.
Veškeré ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky příslušných společností a organizací.

Více informací www.cz.endress.com/SWAM10B
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