PRIVA OFFICE
Met het bedieningsprogramma Priva Office tilt u uw tuinbouwautomatisering naar een hoger niveau en
wordt de bediening van uw Priva-procescomputer kinderspel. Dankzij een overzichtelijk en intuïtieve
grafische interface is het gebruiksgemak zeer hoog en is direct duidelijk hoe alles werkt. Dit maakt de
stap naar een nog efficiëntere bedrijfsvoering wel heel eenvoudig.

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijke bediening

Efficiëntere bedrijfsvoering

Tijdbesparing

Minder kans op fouten

Geavanceerde tuinbouwautomatisering
U kunt Priva Office volledig instellen op basis van uw eigen voorkeuren en bedrijfssituatie. Naast de
mogelijkheid om uw processen te bewaken, kunt u met het programma ook processen waar nodig
aanpassen. Daarbij is het ook mogelijk om handmatige notities in te voeren. Als er bijvoorbeeld een
alarmscherm wordt weergegeven, kan dit ook uw eigen notities bevatten die u hebt toegevoegd bij een
eerdere, vergelijkbare storing.
De kastemperatuur die de grafiek van Priva Office Direct weergeeft, wijzigt u met één muisklik naar de
gewenste temperatuurcurve. De instellingen worden automatisch aangepast voor alle gewenste
ventilatie- en verwarmingsregelingen. Priva Office bespaart u tijd, slaat wijzigingen op en verkleint de
kans op fouten.
Informatie op een manier die bij u past
Wat u ook verbouwt en in welke fase uw gewas zich ook bevindt, u kunt de benodigde informatie
hierover altijd vinden én beïnvloeden met Priva Office. Met de dashboards van Priva Office kunt u de
processen op verschillende manieren schematisch weergeven. Zo beschikt u over een nog duidelijker
overzicht van en inzicht in uw bedrijfsprocessen. Dat betekent dat u zelf kunt kiezen welke schermen u
combineert en hoe deze worden weergegeven. Zo kunt u eenvoudig en in één oogopslag maatregelen
vergelijken met instellingen en berekeningen. Priva of uw dealer stelt dit dashboard geheel op maat en
naar uw persoonlijke voorkeuren in.

Ook het exporteren en e-mailen van gegevens is met Priva Office geen enkel probleem, net als het
maken van allerlei rapporten over bijvoorbeeld teelten, seizoenen, klimaat, energieverbruik, groeilicht,
productie, locaties, enzovoorts.
Met Priva Office beschikt u altijd en overal over precies die informatie die u nodig hebt voor uw bedrijf
en gewassen.

