EHP-DATAPALVELU

EHP-Datapalvelussa mittausten seuranta ja
raportointi on helppoa. Mittausdatan
analyysiin ja käsittelyyn on käytettävissä
useita monipuolisia toimintoja.
Selainpohjaisen datapalvelun kautta pääset
nopeasti tarkastelemaan automaattisesti
päivittyvää mittaustietoa, luomaan kuvaajia
ja tuottamaan raportteja tuloksista.
Myös asiantuntijamme seuraavat mittausasemanne toimintaa EHP-Datapalvelussa.
Asiakastukemme on aina ajan tasalla ja
apunasi mittausdatan hyödyntämisessä.
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Mittausdatan automaattinen
päivitys ja tarkastelu
Kuvaajat, taulukot ja raportit
Sähköpostihälytykset
REST API –rajapinta
Huoltoraportit ja muutosloki
EHP:n asiantuntijoiden
etätuki käytössänne

Tutustu EHP-Datapalveluun
(rajallisilla käyttöoikeuksilla):
www.ehp-data.com

OMINAISUUDET
Mittausaseman helppo hallinta etänä
• Automaattinen tiedonsiirto asemalta EHP-

Datapalveluun halutulla mittaus- ja lähetysvälillä

• Hälytykset mittausten ylä- ja alarajoista tai

akunvaihdon tarpeesta suoraan sähköpostiin

• EHP:n asiakastuki seuraa aseman toimintaa ja

voi etänä päivittää esim. loggerin asetuksia

Tulokset kätevästi esille ja käyttöön
• Kuvaajat ja raportit eri aikaväleille ja skaaloille saa

esiin parilla klikkauksella

• Mittaustulosten siirtäminen muihin järjestelmiin excel-

ja kuvatiedostona tai REST API -rajapinnan kautta

• Eri käyttäjätunnukset asiakkaalle ja esim. konsultille,

aseman voi julkaista myös avoimena datana

Dokumentoitu prosessi laadun takeena
• EHP:n tuottamat huoltoraportit ja tuotanto-

dokumentit tallentuvat suoraan aseman tietoihin ja
säilyvät aina tarkasteltavissa

• Muutosloki tallentaa kaikki asemalle tehdyt

muutokset (esim. kalibroinnit), parantaa tulosten
jäljitettävyyttä ja nopeuttaa häiriötilanteiden
ratkaisemista

• Mittausdatan laadunvarmistus laatuluokituksella

(alin kuva) saatavissa erillisenä asiantuntijapalveluna
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EHP DATAPALVELU 2.0

EHP Datapalvelu 2.0 tuo käyttöösi visuaalisen ohjausnäkymän, josta
mittausten ajantasainen tilanne on helppo hahmottaa yhdellä vilkaisulla.
Mittaustulokset voidaan esittää useiden erilaisten kuvaajien ja mittaristojen avulla.
Ohjausnäkymään voidaan mittaustiedon lisäksi liittää esimerkiksi mittauskohteen kuva tai tyyppipiirros,
mikä entisestään nopeuttaa olennaisen tiedon hahmottamista.
Perinteiset viivakaaviot ovat oletuksena käytettävissä kaikilla EHP-Datapalvelun asemilla.
Kustomoidut ohjausnäkymät tehdään erillistilauksesta. Ota yhteyttä sales@ehpenvironment.com,
niin teemme tarpeisiinne sopivan ohjausnäkymän.

Kokonaiskuva tilanteesta yhdellä vilkaisulla

Kuvaajat, mittarit ja visualisoinnit eri tarpeisiin

Kuvien ja piirrosten liittäminen ohjausnäkymään

Mittausasemat ja hälytykset kätevästi kartalla

