TACS
SYSTEM MONITORINGU I KONTROLI URZĄDZEŃ TELEORIGIN

Teleorigin Audit & Control System (TACS) to system
monitoringu, kontroli i zarządzania urządzeniami Teleorigin
z serii RB800, RB900, RBMTX i NTS-pico3. Wszystkie
urządzenia automatycznie lub na żądanie wysyłają dane
i pobierają konﬁgurację za pomocą szyfrowania SSL-128
zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa. Dane są
przechowywane w funkcjonalnym i wydajnym systemie baz
danych w chmurze, który zapewnia szybkość i niezawodność.
TACS pozwala użytkownikom monitorować, konﬁgurować
i zarządzać dużą liczbą modemów i routerów w sieci
prywatnej (tunel OpenVPN) lub Internecie.

ZDALNY MONITORING URZĄDZEŃ
System jest przeznaczony do ciągłego monitorowania
różnych urządzeń IoT Teleorigin. Każde urządzenie
okresowo wysyła informacje o swoim stanie oraz, jeśli
to konieczne, pobiera wymagane dane konﬁguracyjne.
Wszystkie dane są przechowywane w systemie serwerowym
w chmurze, co znacznie zwiększa jego niezawodność i ciągłość
działania.

Platforma TACS jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki
internetowej z dowolnej lokalizacji i za pomocą komputera
podłączonego do sieci Internet. System jest łatwo skalowalny,
a odpowiednia konﬁguracja w chmurze umożliwia obsługę
tysięcy urządzeń.

KORZYŚCI

SKUTECZNY MONITORING URZĄDZEŃ

NAJLEPSZY PLAN

KOMUNIKACJA

CENOWY

BEZPRZEWODOWA

ZDALNY DOSTĘP

OSZCZĘDŹ CZAS

I KONFIGURACJA

I ENERGIĘ

SPECYFIKACJA:
• Obsługa do 10000 subskrybentów (plan standardowy)

• Odbiór sygnałów trap dla SNMP

• Aktualizacja do nieograniczonej liczby subskrybentów

• Wysyłanie logów do zdalnego serwera SYSLOG

(zależy od konﬁguracji serwera)

• Autoryzacja LDAP

• Monitoring zdalny

• Kompatiblność z serwerami Linux i Windows

• Zdalna konﬁguracja urzędzenia

• Działa w każdej przeglądarce internetowej

• Aktualizacja wersji ﬁrmware

Monitoring alarmów:
• Odbieranie alarmów
• Wyświetlanie alarmów
• Filtrowanie alarmów

Monitoring urządzeń:
• Lista urządzeń

• Szczegóły urządzeń (podsumowanie)

• Filtrowanie urządzeń

• Statusy urządzeń oznaczane na różny kolor

Administracja systemu:
• Konﬁguracja urządzenia
• Użytkownicy
• Groupy urządzeń i użytkowników • Widok i eksport „surowych” danych
• Typy urządzeń
• Tłumaczenia
• Lokalizacje
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