Monitoring i utrzymanie
w ruchu łączy telekomunikacyjnych.
NetMon
1. OPIS SYSTEMU
Monitoring łączy telekomunikacyjnych polega na
podłączeniu instalacji telekomunikacyjnych Klienta do systemu
NetMon poprzez odpowiednie skonfigurowanie tych urządzeń wraz

Monitoring
w systemie 24/7

z przekierowaniem strumienia danych na serwer Wind-service.com
gdzie pracuje system NetMon. System NetMon przetwarza przychodzące dane, analizuje je,
poddaje ocenie, odnotowuje odstępstwa od norm a w ostateczności alarmuje poprzez
raportowanie komunikatami sms i e-mail o błędach i awariach nadzorowanych obiektów.

Utrzymanie w ruchu łącza telekomunikacyjnego to zdalna usługa Wind-service.com
polegająca na naprawie łącza i doprowadzeniu go do pierwotnego stanu użyteczności poprzez:
- kontrolę komunikacji łączności urządzeń z internetem,
- konfigurację urządzeń,
- nadzór stron trzecich przy czynnościach dotyczących nadzorowanego obiektu,
- kontakt z operatorem internetowym,
- kontakt z innymi podmiotami w przypadku awarii łącza telekomunikacyjnego.
W przypadku gdy zdalna reakcja nie wystarczy, a awaria będzie wymagała obecności na
obiekcie, firma Wind-service.com oferuje usługę prac interwencyjnych polegającej na wyjeździe
grupy techników. Zespół ten wykonuje prace na obiekcie w celu jak najszybszej naprawy i
przywrócenia łącza telekomunikacyjnego do użyteczności.

.
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Podłączenie urządzeń telekomunikacyjnych do systemu NetMon odbywa się,
w zależności od warunków technicznych parku wiatrowego na jeden ze sposobów:
- zdalnie, poprzez łącze internetowe lub GSM dostępne w obiekcie, wyłącznie przez
techników Wind-service.com,
- z pomocą pracownika technicznego wskazanego przez Klienta i technika
Wind-service.com zdalnie,
- z pomocą pracowników technicznych Wind-service.com w miejscu instalacji.
Proponujemy Państwu monitoring łącza za pomocą Watchdog-a z funkcją GSM
(niezależny GSM). Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko utraty połączenia z parkiem wiatrowym i
konieczności wykonywania prac interwencyjnych. Podłączenie urządzenia do instalacji,
wykonywane jest w sposób uzależniony od warunków technicznych, tak jak w przypadku
podłączenia urządzeń telekomunikacyjnych do systemu.
Firma Wind-service.com proponuje również usługę naprawy, regeneracji lub
wymiany wadliwie działającego sprzętu telekomunikacyjnego w ramach zryczałtowanej
opłaty rocznej. W zryczałtowaną opłatę wchodzi dodatkowo:
- prowadzenie prac związanych z konfiguracją i przygotowaniem sprzętu,
- organizacja prac na ternie obiektu,
- kierowanie pracami na terenie obiektu.
Firma Wind-service.com w celu realizacji tych napraw może zlecić prace na terenie
obiektu, technikom bądź podwykonawcom, wówczas Klient zostanie obciążony dodatkowymi
kosztami z tytułu tych prac.
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2. SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI
System NetMon nieprzerwanie, w systemie 24/7, kontroluje jakość nadzorowanych
łączy. Każda awaria a nawet pogorszenie jakości pracy sygnalizowane są w postaci komunikatów
sms i e-mail. Ponadto firma Wind-service.com jako nadzorca łączy posiada mobilny dostęp do
aplikacji systemu NetMon aby właściwie świadczyć usługę monitoringu łącz telekomunikacyjnych.
Sposób realizacji usługi w zakresie monitoringu przedstawiono na rysunku:

Nadzorowany obiekt
Serwer Wind-service.com
Przetwarzanie danych przez system NetMon

Radiolinie
Łącza GSM
Łącza DSL
Strumienie danych

E-mail

Komputer
Klienta

Sms

Telefon
Klienta

E-mail
Podgląd

Sms

Komputer
Wind-service.com

Telefon
Wind-service.com

Na wcześniej uzgodniony numer telefonu i adres e-mail Klienta dostarczane są
wiadomości alarmowe o wadliwie działających łączach telekomunikacyjnych.
Firma Wind-service.com po otrzymaniu komunikatu alarmowego niezwłocznie
wykonuje prace z wykorzystaniem zdalnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych.
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W zakresie utrzymania w ruchu, Wind-service.com stawia na jakość dostępu do
Państwa łączy telekomunikacyjnych, dlatego szybko zdalnie naprawiamy większość awarii oraz
dokonujemy konfiguracji urządzeń. W przypadkach gdy jakość pracy łącz nie zależy od nas,
kładziemy nacisk na przejrzystą komunikację pomiędzy Klientem oraz podmiotami realizującymi
usługę.
Sposób realizacji usługi w zakresie utrzymania w ruchu przedstawiono na rysunku:

Nadzorowany obiekt
Radiolinie
Łącze GSM
Łącze DSL

Serwer Wind-service.com
Przetwarzanie danych przez system NetMon

Strumienie danych
Zdalna praca nad łączami
Konfiguracja sprzętu
E-MAIL
SMS
●
●
●

●

Operator
Producent elektrowni
Producent urządzeń
teleinformatycznych
Inni

Komunikacja

Komunikacja
Pracownik
Wind-service.com

Klient

3. KOSZTY USŁUGI
Koszt usługi zależy od ilości i charakteru instalacji. Jest wiele czynników mających
wpływ na koszt usługi np. gwarancja instalatorska, odległość pomiędzy obiektami, inne. Cenę
usługi ustalamy dla każdego Klienta indywidualnie.
Prace interwencyjne na obiekcie mogą wiązać się z koniecznością wymiany kabli,
uchwytów, podzespołu, elementu instalacji itp.. Jeżeli usługa będzie świadczona wraz z opcją
wymiany sprzętu w ramach zryczałtowanej kwoty rocznej wówczas Klient nie ponosi kosztu
zakupu części, w pozostałych wypadkach, Wind-service.com przedstawi ofertę na każdy zakup.
W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
Wind-service.com Sp. z o.o., ul. Lipowa 7, 46-060 Folwark
tel. +48 792 830 150 lub +48 533 003 033; e-mail: biuro@wind-service.com
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