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iUPSGuard

do zdalnego monitorowania UPS-ów
System iUPSGuard jest opcją, którą można zastosować w
dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, dostępną w ramach
monitorowania statusu UPS oraz wsparcia o powiadomieniach
alarmowych dla wszystkich linii produktów UPS firmy GE.
Zabezpieczenie zasilania
gwarantowanego
Produkowany przez firmę GE system
iUPSGuard to rozwiązanie przeznaczone
do zdalnego monitorowania UPS-ów,
umożliwiające monitorowanie w każdej
chwili ich stanu oraz powiadamianie o
wystąpieniu stanu alarmowego. System
może współpracować ze wszystkimi
UPS-ami produkowanymi przez firmę GE,
niezależnie od miejsca ich zainstalowania.
System iUPSGuard dostarcza aktualnych
i szczegółowych informacji o stanie
pracującego UPS-a z uwzględnieniem jego
konfiguracji, alarmów wewnętrznych i
warunków pracy, wykorzystując do tego celu
Internet. System iUPSGuard powiadamia
personel o wystąpieniu krytycznych
zdarzeń i alarmów za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub wiadomości SMS,
umożliwiając użytkownikowi lub technikowi
firmy GE podjęcie na czas właściwych
decyzji w sytuacjach krytycznych. Ponadto
wszechstronne gromadzenie i analiza
danych zapewniają większe możliwości
diagnostyczne i skracają czas reakcji w
przypadku awarii. Ciągłe monitorowanie
i stały nadzór serwisowy ułatwiają
zapewnienie maksymalnej wydajności
posiadanych UPS-ów chroniących krytyczne
aplikacje biznesowe przed utratą zasilania.

Kluczowe cechy
Bezpieczeństwo i pewność
• Szybka i bezpieczna transmisja danych
• Jednokierunkowa komunikacja z
szyfrowaniem SSL
• Łatwa współpraca z zaporą sieciową
nie jest wymagane wprowadzanie
żadnych zmian w ustawieniach zapory
sieciowej ani serwerów proxy, dzięki
czemu używanie systemu jest łatwe i
nie nastręcza problemów dotyczących
zgodności.
Elastyczne opcje komunikacji
• Współpraca z różnymi trybami
komunikacji, z uwzględnieniem IP oraz
GPRS
• Powiadamianie o alarmach za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub
SMS-ów
• Monitorowanie produktów UPS innych
producentów możliwe za pośrednictwem
protokołu SNMP (standard RFC1628).

Dostępne w systemie 24/7 monitorowanie
stanu pracy UPS-ów
• Zoptymalizowana transmisja danych
umożliwia dostęp do najnowszych i
najbardziej aktualnych informacji
• Alarmy i inne krytyczne zdarzenia są
przesyłane automatycznie z chwilą
ich wystąpienia, a wszystkie pozostałe
informacje w regularnych odstępach
czasu
• Gromadzenie danych dotyczących stanu,
ustawień, a także dzienników alarmów i
zdarzeń
• Łatwa konfiguracja i podłączanie.

Bezpieczeństwo

• Szyfrowanie SSL
• Komunikacja jednokierunkowa
• Łatwa współpraca za zaporą sieciową

iUPSGuard działa również
na smartphonach
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