PRIVA TOP INTEGRATION
Priva Top Integration maakt alle deelsystemen binnen uw gebouw zichtbaar in één makkelijk te
lezen dashboard. U krijgt in één oogopslag inzicht in alles wat u moet weten over uw
klimaatbeheersing, verlichting, energiebeheer, beveiliging, brandveiligheid en meer. Top
Integration is als één van de eerste integratieplatforms ter wereld gecertificeerd als BACnet
Advanced Workstation Software (B-AWS) en OPC UA-server/client.

Eén makkelijk afleesbaar dashboard

Direct inzicht in situaties

Integratie van alle aan het gebouw gerelateerde systemen

Met Priva Top Integration bedient u alle installaties centraal, waarbij alle alarmmeldingen op
één plaats binnenkomen. Met een enkele muisklik kunt u inzoomen op elke installatie om de
details te bestuderen. Hierdoor hebt u direct inzicht in de totale situatie en kunt u snel en
gericht actie ondernemen.
Complex gebouwenbeheer sterk vereenvoudigd
Priva Top Integration biedt u mogelijkheden om complexe gebouwbeheersystemen in
vergaande mate te integreren. Het biedt uitkomst bij projecten die meerdere locaties of
gebouwen omvatten, of waarbij het binnenklimaat een essentiële rol speelt, bijvoorbeeld in
ziekenhuizen, universiteiten, kantoren en datacenters. Het Top Integration-platform is geschikt
voor nieuwbouw, maar ook voor renovatieprojecten. Het biedt u de mogelijkheid om installaties
gefaseerd te vervangen, zonder dat de dagelijkse activiteiten hier enige hinder van
ondervinden.
Belangrijkste kenmerken
· Integratie van alle aan een gebouw gerelateerde systemen, zoals klimaatbeheersing (inclusief
Priva Top Control), beveiliging, camerabeelden, brandalarmen, enz.
· Overzicht van alle fout- of storingsmeldingen
· Centrale opslag, rapportage en analyse van gegevens die afkomstig zijn van diverse installaties
· Online-toegang en -beheer
· 2D- en 3D-visualisaties van gebouwen en installaties
Open standaarden

In lijn met de onze filosofie is Top Integration een volledig open systeem. Het maakt gebruik van
open standaarden zoals BACnet, OPC UA, SNMP en Classic OPC. U kunt systemen van vrijwel
alle leveranciers integreren en er zijn geen technische belemmeringen om projecten uit te
breiden of aan te passen. Omdat Priva werkt met een netwerk van gecertificeerde
integratiepartners, bent u niet afhankelijk van één leverancier.
Afgestemd op uw behoeften
Top Integration kan worden aangepast aan de behoeften van elke specifieke gebruiker. Omdat
iedereen zich aanmeldt met een eigen rol, krijgen gebruikers alleen die informatie te zien die
ze nodig hebben. Zo kan de portier op zijn scherm de toegangsdeuren bedienen en deze met
camerabeelden bewaken, terwijl de gebouwbeheerder de status ziet van de buffers voor
warmte- en koude-opslag en het luchtbehandelingssysteem. Verder kunt u met de software ook
2D- en 3D-visualisaties van gebouwen en installaties maken, voor een intuïtieve en
overzichtelijke regeling.
Maximale flexibiliteit
Top Integration is bijzonder flexibel en biedt alle ruimte voor aanpassingen en uitbreidingen.
Het is een ideaal platform voor projecten waarin u nog groei en veranderingen verwacht. Top
Integration is online toegankelijk voor aanpassingen en onderhoud.
Kwaliteit en veiligheid
Top Integration voldoet aan diverse internationaal erkende kwaliteitsrichtlijnen, waaronder die
van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration). Hierdoor is Top Integration onder
andere zeer geschikt voor gebruik in operatiekamers, laboratoria, apotheken en de
voedingsindustrie.
Andere technische specificaties
· Gebruik van open standaarden zoals BACnet, OPC UA, SNMP en Classic OPC
· Compatibel met Windows 10 en Windows Server 2012, en ondersteuning voor elke browser
met HTML5-technologie
· Kan worden gebruikt in VMware-omgevingen
· 64-bits toepassing
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