
  

„Mavitec“ siūlo tinklo modulį, kuris gali būti naudojamas beveik su kiekvienu 

programuojamuoju loginiu valdikliu, HMI (žmogus-mašina sąsaja) bei 

personaliniu kompiuteriu. „Mavitec“ tinklo modulio pagalba užtikrinamas 

saugus interneto ryšys, per kurį mūsų inžinieriai gali atlikti nuotolinio techninio 

aptarnavimo darbus. 

 

Įdiegus šį tinklo modulį į Jūsų (naują ar esamą) įrenginį,  mes galime pasiūlyti savo 

klientams dar veiksmingesnę įrangos priežiūrą ir sumažinti techninio aptarnavimo 

sąnaudas bei sutrumpinti prastovas. 

 

 

 ➔     NUOTOLINIAI INŽINERINIAI DARBAI 

 

➔     NUOTOLINIS PROGRAMAVIMAS 

 

➔     NUOTOLINIS GEDIMŲ ŠALINIMAS 

 

➔     NUOTOLINĖ PAGALBA 

Tinklo modulis gali būti įdiegtas į Jūsų turimus pagrindinius  

valdymo skydus. Susisiekite su mūsų pardavimų skyriumi ir  

gaukite asmeninį pasiūlymą bei užsisakykite šį unikalų padėjėją! 
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Nepriklausomai nuo to, kurioje pasaulio vietoje yra Jūsų gamykla, su „Remote Engineer“ 

maršrutizatoriumi mes galime valdyti įrenginius iš  Heerhugowaard, Nyderlandų. 
 

 

Lengva naudoti 
Įrenginį lengva įdiegti. VPN (virtualaus privataus tinklo) tunelis yra atviras, todėl techninio 

aptarnavimo inžinierius gali naudoti turimus diagnostinius įrankius ir plėtotės aplinką. Taip pat 

pramoninis maršrutizatorius turi vartotojui patogią žiniatinklio sąsają ir programinę taikomąją 

įrangą. 
 

 

Suderinamumas  
„Mavitec“ iš anksto sukonfigūruoja maršrutizatorių Jūsų įmonei. Potinklis už nuotolinio aptarnavimo 

maršrutizatoriaus yra vienodas visose buvimo vietose. Jis gali lengvai prisijungti prie visų įrenginių ir 

turi tokį patį IP adresą. Ryšiui su IP adresu už maršrutizatoriaus mes naudojame SSL VPN tunelį.   
 

 

Saugumas 

Nuotolinio aptarnavimo maršrutizatorius neturi įtakos ugniasienei ir informacijos bei ryšio 

technologijos politikai vietoje. Jums nereikia atidaryti papildomų jungčių. Ryšys yra apsaugotas SSL 

sertifikatais. 
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