PRIVA CONNECTED
DE EERSTE STAP NAAR ONZE ONLINE APPLICATIES EN DIENSTEN

Priva Connected servicepakket
Priva Connected is het servicepakket waarmee u toegang krijgt tot Priva Operator, Priva Alarms en
Access Control. Deze online applicaties zijn essentieel om uw kas op afstand te kunnen aansturen. Om
uw kas te verbinden met het Priva Open Platform, heeft u alleen de Priva Gateway nodig. Eenmaal
aangesloten kunt u extra diensten en applicaties toevoegen, zoals Plantonomy, onze technologie voor
autonome groei.

Uw kassen op afstand aansturen
Beheer en monitor klimaat, water, licht en energie.

Toegang tot nieuwe online diensten
Maak gebruik van nieuwe online applicaties en diensten en til uw bedrijf naar een hoger
niveau. Overal, altijd en vanaf elk apparaat.

Continuïteit in uw bedrijfsvoering
Altijd de laatste software tot uw beschikking, voor optimale veiligheid en prestaties van uw
systemen.

Met het pakket zijn drie applicaties direct beschikbaar
Via Priva Connected logt u eenvoudig in op het MyPriva-portaal. Vanuit de veilige cloudomgeving op
basis van Microsoft Azure, kunt u gebruikmaken van de verschillende toepassingen. Het pakket bevat
drie online applicaties: Operator, Alarms, Access Control. Deze apps geven u altijd en overal volledige
controle over uw gewassen.
Priva Operator
Klimaat- en kasaansturing op afstand
Met Priva Operator is gewasbeheer mogelijk vanaf elke locatie. De online app maakt het eenvoudig om
uw Priva-computer te bedienen. Klimaat, water en energie regelt u via uw smartphone, tablet of laptop.
Instellingen en metingen uit uw kas bekijkt u realtime en u stelt direct de strategie of instelling naar
wens bij. Meer weten over Operator? Klik hier.
Priva Alarms
Overzicht van alle actuele en historische alarmen in Priva Control Systems
Priva Alarms biedt een overzicht van alle alarmen gelinkt aan de Priva-systemen in uw tuinbouwbedrijf.
U krijgt een notificatie en gedetailleerde informatie als een alarm afgaat, waar u ook bent.
Access Control
Toegangs- en gebruikersbeheer van Priva-producten en -diensten
Met Access Control beheert u de gebruikers in de online omgeving. U kunt toegang geven en
rechtstreeks de gebruikersrechten beheren van medewerkers, partners of adviseurs, en zo de workflow
eenvoudig optimaliseren.

WILT U MEER INFORMATIE OVER PRIVA CONNECTED VOOR UW BEDRIJF?
Het servicepakket dat u in staat stelt uw kassen op afstand aan te sturen.

Het pakket zou niet compleet zijn zonder onze support.
Met Priva Connected krijgt u niet alleen drie online applicaties, maar ook gratis support van het Priva
Help Center en onze helpdeskspecialisten.
Bij het pakket hoort daarnaast persoonlijk online advies van onze Priva-consultants en gratis toegang tot
de online cursussen van onze Priva Academy. Op dit online platform vindt u cursussen over onderwerpen
waar telers dagelijks mee te maken hebben. Meer weten over Priva Academy? Klik hier.

Voorkom onderbrekingen met software die altijd up-to-date is
Met het Priva Connected-pakket ontvangt u altijd de laatste software-updates. Zo bent u altijd verzekerd
van een toekomstbestendige oplossing. Onze online toepassingen worden automatisch geüpdatet, en u
krijgt notificaties over nieuwe functionaliteiten.
Nieuwe software voor de Connext of Compact CC procescomputer moet geïnstalleerd worden door uw
Priva-partner. Voor de veiligheid en prestaties van uw systeem is het belangrijk deze updates te
installeren.

Extra online applicaties & diensten
Ons platform verbindt alle aspecten van het groeiproces naadloos met elkaar, zodat u uw gewas op de meest efficiënte
en betrouwbare manier kunt aansturen. Zodra u verbonden bent met het Priva Open Platform, kunt u het groeiproces en
uw bedrijfsstrategie verder optimaliseren met onze aanvullende diensten, zoals onze autonome groeitechnologie
Plantonomy. U kunt als eerste nieuwe producten en diensten uitproberen als u verbonden bent met de Priva-cloud.

ONLINE APPLICATIES
Maak gebruik van nieuwe digitale diensten
en til uw bedrijf naar een hoger niveau

CONSULTANCY & SUPPORT
Hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

SOFTWARE UPDATES
Beschik altijd over up-to-date Priva
software en garandeer zo de veiligheid en
prestaties van uw systeem.

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates.

MEER WETEN OVER PRIVA CONNECTEDT?
Wij helpen u graag.
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