
PA K I E T  S E R W I S O WA N I A  Z D A L N E G O
A I R T O W E R

Oferujemy Państwu przez całą dobę 
informacje o stanie pracy!



+  natychmiastowe sygnały o zakłóceniach 
 w pracy

+ krótki czas reakcji ze strony personelu 
 serwisowego

+  zoptymalizowane bezpieczeństwo
  eksploatacji dzięki proaktywnej kontroli stanu 

pracy i możliwe do zaplanowania działania

Bądźcie Państwo mobilni, bez konieczności 
przybywania na miejscu – dzięki pakietowi 

serwisowania zdalnego NOVUS otrzymują 

Państwo ważne informacje na temat Airtower 

na swym smartfonie. Czy to komunikaty o 

stanie pracy, czy zakłócenia lub prowadzone 

prace serwisowe - za pośrednictwem SMS 

będą Państwo informowani jako użytkownicy, 

jak również partnerzy serwisowi lub handlowi. 

Instalację można włączyć lub wyłączyć po-

przez SMS.

Podstawę techniczną stanowi tu częściowe 

połączenie w telefonii komórkowej. Komendy 

sterowania są wysyłane za pomocą SMS z  

telefonu komórkowego i stany instalacji są w 

ten sam sposób odbierane.

Warunki konieczne – serwisowanie zdalne 

działa jedynie w przypadku NOVUS Airtower  

od wersji oprogramowania V 6.0. Starsze wersje, 

o ile to możliwe, przy instalacji serwisowania 

zdalnego należy dodatkowo zaktualizować do 

najnowszej wersji oprogramowania. W miejscu 

pracy Airtower należy również zapewnić ciągłą 

łączność telefonii komórkowej.

Administracja i bezpieczeństwo –  każde 

urządzenie do serwisowania zdalnego należy 

założyć dla każdego klienta i dla każdej instala-

cji. Ma to miejsce z reguły przed dostawą urzą-

dzenia do NOVUS. Przy tym, w urządzeniu do 

serwisowania zdalnego instalowana jest „książ-

ka telefoniczna” zawierająca od jednego do 20 

użytkowników. Informacje do i z urządzenia 

do serwisowania zdalnego zostają przekazane 

jedynie uczestnikom figurującym w „książce te-

lefonicznej”. Dla piszących komendy sterowania 

zdalnego, konieczne jest dodatkowo przesłanie 

hasła. Również dostęp do sieci do urządzenia 

serwisowania zdalnego jest chroniony hasłem.

Konfiguracje / zmiany dodatkowe – dodatko-

we zmiany, aktywacja i dezaktywacja własnych 

numerów telefonicznych mogą być dokony-

wane samodzielnie przez już zarejestrowanych 

użytkowników na pomocą komendy SMS-owej 

lub przez użytkownika mającego uprawnienia 

administratora. Dalsze zmiany mogą być prze-

prowadzane przez wyszkolonych pracowników 

lub przez naszych partnerów serwisowych na 

miejscu. W tym celu, przeprowadzamy odpo-

wiednie szkolenie w firmie NOVUS lub u partne-

rów biznesowych.
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