PRIVA BUILDING OPERATOR
ALTIJD EN OVERAL CONTROLE OVER UW GEBOUW

Houdt altijd toezicht op uw gebouwen, waar u ook bent. Met Priva Building Operator is beheer van uw
gebouw eenvoudiger dan ooit. Deze app laat u vanaf elk apparaat eenvoudig, snel en flexibel
belangrijke aanpassingen doorvoeren aan uw gebouwbeheersystemen (GBS).

Altijd overal elk apparaat
Beheer uw gebouw waar en wanneer het u uitkomt, met elk apparaat.

Gebruiksgemak
Navigeer door uw gebouw en installatie en pas instellingen en weekplanningen aan in een
handomdraai.

Controle in real time
Bewaak en bekijk in grafieken de prestaties van uw gebouw in real time.

Altijd up to date
Priva Building Operator wordt net als andere online toepassingen van Priva regelmatig en
automatisch bijgewerkt.

Mobiel eerst, cloud eerst
Met Priva Building Operator hebt u de dagelijkse exploitatie van uw gebouw in de hand dankzij
inzichten, hulp en volledige controle over de essentiële processen. Op iedere smartphone, tablet of
computer volgt u het binnenklimaat, de verlichting en het energieverbruik met visualisaties waar
gewenst.
Dankzij de eenvoudige instelling en installatie van de app heeft uw Priva Partner de Building Operator in
een handomdraai aan de praat. Onze benadering ‘mobiel eerst, cloud eerst’ stelt uw partner daarna in
staat u snel en op afstand te helpen met alle problemen waar u in uw gebouw tegenaan loopt.

WILT U MEER INFORMATIE OVER PRIVA BUILDING OPERATOR?
Download onze gratis brochure!

Hoe werkt het?
Na installatie op uw apparaat maakt de app verbinding met de cloud en haalt in real time gegevens
binnen uit uw gebouwbeheersysteem. Als het beheersysteem een probleem detecteert met de
temperatuur, verlichting of een andere installatie in het gebouw, krijgt u meteen een melding. Waar u
ook bent.

Dit levert een aanzienlijke bijdrage aan beter energieverbruik en comfort in uw gebouw. Zo bespaart u
tijd en houdt u de gebruikers van het gebouw tevreden.
Daarnaast maakt de gebruiksvriendelijke app het ook mogelijk om op meerdere fronten tegelijk te
werken. Dankzij One Identity van Priva kunnen gebruikers één account voor meerdere gebouwen
gebruiken, maar ook meerdere accounts voor één gebouw.

Betrouwbare en veilige verbinding
Om de veiligheid van gegevens en een betrouwbare cloudverbinding te garanderen, hebben we een
aantal maatregelen genomen:
Stap 1: Microsoft Azure
We hebben voor Azure gekozen vanwege de uitgebreide beveiligingsmaatregelen die Microsoft heeft
ingesteld. Bovendien voldoet het platform aan meer dan 75 normen op lokaal, regionaal en mondiaal
niveau.

Stap 2: Priva Cloud Connector
We gebruiken de Cloud Connector voor een veilige interface tussen het controlesysteem en het internet.
Om de veiligheid van gegevens te verzekeren, heeft de Cloud Connector alleen uitgaande verbindingen.
Daardoor is de Cloud Connector onzichtbaar voor de buitenwereld, wat ongeautoriseerd verkeer
voorkomt en uw gegevens beschermt.
Stap 3: Access Control
De voornaamste bescherming tegen toegang door onbevoegden is een verificatiestap op basis van het
OAuth2-protocol. Aan de hand van deze verificatiestap hebben we het Acces Control-overzicht gemaakt
waarmee alle gebruikersrechten worden beheerd.

HOE BESCHERMT PRIVA UW DATA?

AANPASSEN STREEFWAARDEN
beheer uw gebouw op basis van relevante
gegevens en trends

TOP CONTROL-OVERZICHTEN

bekijk uw gebouw- en
installatieoverzichten zoals u dat gewend
bent. Met de gebruiksvriendelijke en
vertrouwde interface kunt u snel aan het
werk

HANDMATIGE OVERRIDE
stel handmatige overrides voor regelingen
in en zie duidelijk wanneer een override
actief is

ALARMAFHANDELING
geïntegreerd overzicht van gebouwalarmen
met verwijzingen naar de bron

WILT U WETEN HOE U MET BUILDING OPERATOR UW DAGELIJKSE EXPLOITATIE IN DE HAND HOUDT?
Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug.

ALTIJD EN OVERAL CONTROLE OVER UW GEBOUW
Laat een bericht achter, dan leggen wij u alle mogelijkheden voor.
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