BUILDING MAINTENANCE SERVICE PAKKETTEN
GEBOUWONDERHOUD AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN

De Priva Building Maintenance Services pakketten stellen u in staat uw gebouw veilig op afstand te
beheren. Aan de hand van onze services kunt u gebouwalarmen beheren en afhandelen, prestaties
analyseren en wanneer nodig de juiste mensen op de hoogte stellen. Daarnaast kunt u met de BMSpakketten eenvoudig historische data bekijken. Met de Historical Data API heeft u altijd en overal
toegang tot uw data, zodat u die optimaal kunt benutten.

Eenvoudig uw gebouw onderhouden

Altijd en overal beschikbaar

Altijd up-to-date en veilig verbonden

Drie verschillende pakketten: kies zelf wat u nodig hebt

Wat houden de pakketten in?
Uit ervaring weten we dat iedere klant uniek is. Daarom is het onze prioriteit om iedereen van dienst te
zijn met onze oplossingen. Bij de ontwikkeling van de Priva BMS-pakketten, hebben we daarom besloten
om drie verschillende pakketten beschikbaar te stellen:
· Het Essential-pakket
· Het Plus-pakket
· Het Premium-pakket
De API is een optie voor alle pakketten.

WILT U WETEN HOE U MET PRIVA BMS-PAKKETTEN UW DAGELIJKSE ACTIVITEITEN KUNT ONDERSTEUNEN?

Voordelen
Altijd en overal toegang
U hebt op afstand toegang tot uw gebouw en de bijbehorende historische gegevens. Het systeem wordt
voortdurend en automatisch geüpdatet en stelt u op de hoogte wanneer een alarm is geactiveerd, waar
u zich ook bevindt.
Volledige integratie
Met Cloud History kunt u de in TC Engineer, TC Manager en TC Operator opgeslagen data bekijken.
Bovendien is het mogelijk om diezelfde data te bekijken en te gebruiken in toekomstige Priva-services.
Maak verbinding met externe software
Onze Historical Data API stelt u in staat uw historische data extern op te slaan of te gebruiken met
software van derden. De API is een cloudinterface gehost door Priva waarmee data opgeslagen in Priva
Cloud History met externe software kan worden geopend. Data wordt natuurlijk nooit zonder uw
toestemming overgedragen.
Eenvoudig beheer
Alle Priva-services worden automatisch geüpdatet en hebben, afgezien van de Priva Cloud Connector,
geen lokale infrastructuur nodig. Daarmee wordt het instellen en beheren van deze services eenvoudig
en kostenefficiënt.
Inzicht in installatieprestaties
De eenvoudig te lezen KPI's aangeleverd door BI Metrics bieden inzicht in de prestaties van uw
installaties en helpen u probleemgebieden te identificeren. Verbeterpunten kunnen gemakkelijk worden
opgespoord, waardoor uw gebouwbeheer te allen tijde optimaal blijft.
Veilige verbinding
Met de Priva Cloud Connector bent u veilig verbonden met Priva-services via Microsoft Azure. Er is geen
open verbinding of VPN-tunnel waar een datalek kan ontstaan, waardoor uw verbinding gegarandeerd
veilig is.

MEER OVER DE VEILIGHEID VAN DE CLOUD
Wij nemen de beveiliging van onze services serieus. Daarom hebben we veel werk gestoken in het beveiligen van onze
cloudoplossingen. Wilt u meer weten over hoe Priva-services zijn beveiligd? Neem dan contact op met een van onze
Priva-kantoren. We staan voor u klaar om u te voorzien van relevante documentatie en al uw vragen te beantwoorden

Waarom gebruik maken van de digitale services van priva?
EEN oplossing
EEN gebruikerservaring
EEN veilige aanmelding
EEN online platform
Voor ALLE dagelijkse handelingen

HEEFT U INTERESSE EN WENST U GRAAG DOCUMENTATIE BIJ DE HAND TE HEBBEN?

GEÏNTERESSEERD?
Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Building Automation NL
+ 31 (0) 174 522 727

