Priva
Operator
Klimaat- en kasaansturing op afstand

Priva Operator is de online applicatie waarmee
u met uw mobiele telefoon, laptop of tablet
toegang heeft tot de real-time instellingen en
metingen van uw kas. Zo heeft u 24/7 inzicht
in uw teelt en kunt u gemakkelijk essentiële
wijzigingen maken. Operator is de meest
uitgebreide, cloud-gebaseerde, webapplicatie
in het Priva Connected pakket.

Waarom
Priva Operator?
• Toegankelijk en makkelijk in gebruik: Creëer
gemakkelijk uw eigen dashboards en profiteer van
24/7 inzicht in de belangrijkste processen in uw kas,
zoals klimaat-, energie en waterbeheer.
• Inzicht in één oogopslag: Bepaal zelf wat u wilt zien
op uw persoonlijke dashboards, zodat u snel kunt
navigeren naar de metingen en strategieën die het
belangrijkste zijn voor uw bedrijf.
• Altijd en overal toegang: Met Priva Operator heeft

Voordelen van
Priva Operator
Gebruiksvriendelijk en aanpasbaar
dashboard
Het volledig aanpasbare dashboard biedt
u een duidelijk en real-time overzicht van
de instellingen en metingen van uw kas.
Data-rijke grafieken
Kies en combineer verschillende metingen
in één grafiek en kom tot nieuwe inzichten.
Snel en eenvoudig strategieën
aanpassen
Met zoekwoordnavigatie en het
dashboard kunt u snel uw strategie en
instellingen aanpassen.

u volledige controle over uw gewas, vanaf elke locatie
en op elk gewenst moment. Ook is het mogelijk
om verschillende locaties vanuit één interface te
beheren.
• Beschikbaar in 14 talen: Priva Operator is beschikbaar in de taal van uw keuze. Stel gemakkelijk de taal
in onder uw gebruikersvoorkeuren.
• Mobiel-vriendelijk: Het dashboard past zich
automatisch aan naar de schermgrootte van uw
smartphone of tablet.

Gewasregeling
op afstand
Met Priva Operator heeft u volledige controle over uw
gewas, vanaf elke locatie en op elk gewenst moment.
Waar u ook bent, u kunt de real-time metingen van uw
kas monitoren en snel klimaatstrategieën aanpassen als
dat nodig is. Ook is het mogelijk om verschillende locaties
vanuit één interface te beheren.
Effectief teeltmanagement was nog nooit zo eenvoudig.

Overzichtelijke en
persoonlijke dashboards
Bekijken, vergelijken, analyseren en wijzigingen maken – dit kan
allemaal vanaf het dashboard.
Het dashboard is volledig samen te stellen naar uw
persoonlijke voorkeuren. Kies welke informatie wordt getoond,
zodat u snel kunt navigeren naar de metingen en strategieën
die het belangrijkste zijn voor uw bedrijf. Daarnaast kunt u
meerdere dashboards maken; bijvoorbeeld specifiek voor
klimaat, water en energie. Of maak een apart dashboard per
afdeling of medewerker. Zo weet u zeker dat u altijd relevante
data bekijkt.

Om aan de slag te kunnen met Priva
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