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JUMO Cloud
Platforma IoT do niezawodnego zarządzania procesami
Krótki opis
Platforma IoT do wizualizacji procesów oraz pozyskiwania, oceny i archiwizacji danych
umożliwia dostęp do danych pomiarowych na całym świecie za pomocą popularnych przeglądarek
internetowych. JUMO Cloud charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa oraz
cennymi funkcjami wizualizacji, alarmowania i planowania.

Globalny dostęp

Zmniejszone nakłady

do informacji o procesach z indywidualnie konfigurowalnymi
prawami użytkowników i pulpitami nawigacyjnymi

przez JUMO przechowujące dane, w tym kopie zapasowe,
w imieniu użytkownika

Wysoki poziom zarządzania bezpieczeństwem

Zarządzanie alarmami

dzięki certyfikacji, szyfrowaniu end-to-end i redundantnej
infrastrukturze

poprzez ocenę danych, planowanie dostępności,
monitorowanie i funkcje zdalnego alarmowania

Nieograniczony dostęp
do pulpitów nawigacyjnych z dowolnej liczby urządzeń
końcowych za pomocą nowoczesnych przeglądarek
internetowych bez konieczności instalacji

Integracja planowania map
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Transport danych
W JUMO Cloud mogą być przetwarzane różne sygnały wartości procesowych. Sygnałem może być np. zmierzona przez czujnik wartość
temperatury (przykład dla sygnału 20°C pokazany na poniższym obrazku). Jest on bezpiecznie przesyłany do centrum komputerowego JUMO
Cloud poprzez urządzenie z rodziny JUMO variTRON za pomocą szyfrowanego protokołu.
Sygnał/wartość pomiarowa temperatury w JUMO Cloud może być przeglądana i zarządzana poprzez stronę www.jumo.cloud. Również tutaj
cała komunikacja jest szyfrowana. Aby zapewnić klientowi dodatkowe bezpieczeństwo, dane są skutecznie zapisywane w niemieckim centrum
komputerowym zgodnie z GDPR.
JUMO może również łatwo odpowiedzieć na pytanie "Do kogo należą dane?" Tylko do Ciebie!

Schemat przesyłania danych dla sygnału temperatury

UWAGA
Do przesyłania danych z JUMO variTRON do centrum komputerowego wymagane jest połączenie internetowe. Transfer może
być bezprzewodowy lub kablowy.
UWAGA
Jeśli używasz JUMO variTRON jako bramy, dalsze informacje z różnych urządzeń mogą być przesyłane do JUMO Cloud.
Obsługiwane są między innymi następujące protokoły: OPC UA, Ethercat, Modbus TCP, Profinet.
DALSZE INFORMACJE!
Więcej informacji na temat JUMO variTRON:

qr-705002-en.jumo.info
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Funkcje
Dane i fakty
Archiwizacja danych:
•
•
•
•
•

Konfigurowalna akwizycja danych
Pozyskiwanie wartości średniej, ostatniej wartości, minimalnej
i/lub maksymalnej
Akwizycja zgodnie z metodą delta event
Cykl akwizycji z prędkością do 1 sekundy
Niezwykle kompaktowe przechowywanie surowych danych

Kompresja danych:
•
•
•
•
•

Możliwość ustawienia minimalnego odstępu czasowego;
standardowo 15 minut
Wstępnie skonfigurowany interwał godzinny, dwugodzinny,
dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny i roczny.
Odniesienie min/max można ustawić dla każdej oceny (np. dane
dzienne z wartościami max/max z wartości dwugodzinnych)
Obliczanie w pamięci predefiniowanych przedziałów czasowych
i wolnych przedziałów czasowych możliwe w każdej chwili
Niezwykle kompaktowe przechowywanie wstępnie
skompresowanych danych
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Trendy, raporty i harmonogramy
Trendy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyświetlanie danych bieżących i historycznych
Wykresy wartości/czasu
Dowolna liczba osi i linii; dowolna liczba linii na oś
Wyświetlanie jako wykres liniowy, schodkowy lub słupkowy
Porównywanie czasu na wielu osiach czasowych
Zoom za pomocą myszy/dotyku, przesuwanie zakresu czasu
za pomocą pasków czasu
Klucz automatyczny
Linia do odczytu wartości i czasu z funkcją blokady
Konfigurowalne przez użytkownika podpowiedzi narzędziowe dla
wartości w czasie, który jest wyświetlany
Eksport danych do CSV, XLSX i PDF oraz drukowanie
bezpośrednio z wykresu
Wykres kołowy

Raporty:
•
•
•

•
•

Raporty internetowe
Wyjście w przeglądarce, pobranie jako plik PDF lub Excel
Szablony można zaprojektować za pomocą HTML, bardziej
złożone obliczenia można zaprogramować za pomocą
JavaScript.
Konfigurowalne przez użytkownika wejścia ręczne dla licznika
ręcznego lub danych laboratoryjnych
Specyficzne dla branży szablony dla energii, wody i ścieków

Harmonogramy:
•
•
•

Programator czasowy/program czasowy
Jednorazowe wydarzenia i serie
Zmiany wartości na początku i na końcu zdarzenia mogą być
parametryzowane
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System alarmów i zdarzeń
System alarmowy:
•
•

•
•

Klasy zdarzeń konfigurowane przez użytkownika z klasyfikacją
(uwaga, ostrzeżenie, usterka) i wymogiem potwierdzenia tak/nie
Dowolna liczba warunków na sygnał z komparatorami logicznymi
(>, >=, =, <=, <, ?=) i wartości; oddzielnie dla momentu wystąpienia
i zakończenia zdarzenia
Opóźnienie startu i zatrzymania może być skonfigurowane dla
każdego warunku
Łączenie warunków z elementami logicznymi AND i OR dla
zdarzenia

Monitoring:
•
•
•
•

Monitorowanie minimalnych/przecieków/szczelności rur
Monitorowanie maksymalnego i okresowego maksimum
Monitorowanie tempa zmian
Monitorowanie wiarygodności

Alarm zdalny:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planer dostępności
Zarządzanie odbiorcami i grupami odbiorców
Ustanawianie kaskad alarmowych
Możliwość wielokrotnych cykli kaskady alarmów
SMS i e-mail
Powiadomienia Push wysyłane do aplikacji na smartfonie, dźwięk
do momentu ich potwierdzenia
Połączenia głosowe z syntetyzowanym głosem do wypowiadania
dowolnego tekstu wiadomości
Archiwizacja wszystkich zdalnych kroków alarmowych
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Dodatki
Konserwacja:
•
•
•

Definiowanie zadań konserwacyjnych możliwe w sposób
czasowy lub oparty na sygnałach
Załącznik do dokumentu
Możliwość potwierdzenia konserwacji i wyzerowania
określonego licznika godzin pracy

Wizualizacja procesu:
•
•
•

Wektorowe, samoskalujące się ekrany procesowe
Edytor z wbudowanym narzędziem do animacji i testowania
Konfigurowalne linki i interakcje

Integracja kamery:
•

Integracja kamery (M)JPEG (standardowa kamera IP)

•
•

Wyświetlanie obrazu na żywo
Archiwizowanie obrazów z kamer i sekwencji w sposób
kontrolowany pod względem zdarzeń i czasu
Wywoływanie obrazów z kamer i sekwencji
Konfigurowane przez użytkownika wymagania dotyczące
potwierdzania obrazów i sekwencji z kamery
Integracja do 5 kamer (w standardzie) na klienta

•
•
•

Pakiet energetyczny/zgodność z normą ISO 50001:
•
Mapa cieplna
•
Wykres Sankey'a/przepływowy z dowolną liczbą węzłów
i połączeń między nimi
•
W połączeniu z funkcjami trendowania i raportowania

V1.00/EN/00744057/2020-12-10

70181000T10Z001K000

Karta katalogowa 701810

Strona 7/13

Integracja z mapą i GPS
•

Mapa jako element deski dashboardu

•

Wyświetlanie stałych znaczników z animacją (np. awaria na
stanowisku) i łączem
OpenStreetMap
Wyświetlanie na żywo lokalizatorów GPS na mapie
Geofencing/ monitorowanie pozycji urządzeń śledzących GPS

•
•
•
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Model płatności i przechowywania
W wariancie podstawowym jeden sygnał może być zapisany w chmurze 1,1 miliona razy. Odpowiada to 25 MB pamięci o dużej mocy na jeden sygnał.
Na podstawie liczby zakupionych sygnałów i wynikającej z tego ilości pamięci ustalany jest limit pamięci. Klient może ją wykorzystać według
własnego uznania.
Przykład: Klient kupuje 100 sygnałów. Odpowiada to kwocie 2500 MB i 110 milionom opcji przechowywania w chmurze. Dla każdego sygnału
klient może teraz wybrać, jak długo chce go zapisywać. Im dłużej i częściej zapisuje sygnał, tym bardziej zmniejsza się jego limit pamięci. Każdy
sygnał i jego wartości historyczne są zaprojektowane jako bufory pierścieniowe. Po osiągnięciu 80% dostępnego limitu pamięci, klient otrzymuje
ostrzeżenie z możliwością dokupienia dodatkowej pamięci miesięcznej. Jeśli klient chciałby przechowywać dane w chmurze dłużej niż jest to
możliwe w wariancie podstawowym, może również dokupić dodatkową pamięć w zależności od potrzeb.
W zależności od modelu płatności: ryczałt lub pay-per-use, klient może wykupić określoną liczbę sygnałów miesięcznie. W modelu
ryczałtowym kupuje się zdefiniowaną ryczałtową stawkę za sygnał na miesiąc. Natomiast w modelu pay-per-use rozliczane są sygnały
wykorzystane w danym dniu referencyjnym. Fakturowanie w zależności od modelu odbywa się na bieżąco.

Schemat modelu płatności i przechowywania
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Przykładowa kalkulacja
Wymagane sygnały:

200 sygnałów

Cykl pamięci:

200 sygnałów co 5 minut (1)

Wymagany czas przechowywania:

10 lat (w związku z audytem)

Dostępny limit pamięci masowej:

200 sygnałów × 25 MB = 5000 MB

Opcje przechowywania:

200 × 1,1 mln = 220 mln

(1) Wymagane przechowywanie:

200 sygnałów × 10 lat × (525 600 minut : 5) = 210 240 000

Wymagany limit pamięci masowej:

210 240 000 × (25 : 1 100 000) = 4 779 MB

Wymagana dodatkowa pamięć:

Brak w zależności od potrzeb kwota pamięci < dostępna kwota pamięci

UWAGA
1 rok ma 525 600 minut i 31 540 000 sekund

Wymagane sygnały:

100 sygnałów

Cykl pamięci:

60 sygnałów co 3 minuty (1)
40 sygnałów co minutę (2)

Wymagany czas przechowywania:

5 lat (w związku z audytem)

Dostępny limit pamięci masowej:

100 sygnałów × 25 MB = 2 500 MB

Opcje przechowywania:

100 × 1,1 mln = 110 mln

(1) Wymagane przechowywanie:

60 sygnałów × 5 lat × (525 600 minut : 3) = 52560000

(2) Wymagane przechowywanie:

40 sygnałów × 5 lat × 525 600 minut = 105120000

Wymagany limit pamięci masowej:

(52 560 000 + 105 120 000) × (25 : 1 100 000) = 3 584 MB

Wymagana dodatkowa pamięć:

2 GB

Dostępny limit pamięci masowej z dodatkiem:

4 500 MB
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Dostęp do chmury
1. Zarejestruj się i obejrzyj aplikacje demo

Zarejestruj się na stronie www.jumo.cloud, potwierdź e-mail i zaloguj się. W zakładce "Public", aktywuj demo.
2. Wyślij zapytanie do JUMO
Wyślij zapytanie do odpowiedniego pracownika działu sprzedaży lub na adres info.pl@jumo.net.
3. Wspólne konsultacje i dyskusja nad koncepcją
4. Możliwa faza testowa z zestawem startowym JUMO Cloud i dokumentacją JUMO online (patrz "Warto wiedzieć")
5. Złóż zamówienie i wybierz model płatności
6. Samodzielna konfiguracja pulpitów JUMO Cloud, zamówienie usług inżynierskich lub szkolenia JUMO
Campus
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Warto wiedzieć
Zawsze aktualne
Korzystając z JUMO Cloud, regularnie otrzymujesz najnowsze aktualizacje i funkcje, które możesz natychmiast wykorzystać i zintegrować
w swoim procesie.

Całkowicie bezpieczny
Wszystkie dane zapisane w JUMO Cloud należą do Ciebie! Nie są one przekazywane do żadnych państw, firm ani instytucji trzecich. Centrum
komputerowe posiada ponadto certyfikat ISO 27.001, jest zgodne z GDPR i podlega najsurowszym ograniczeniom dostępu. Cała ścieżka
komunikacyjna jest również szyfrowana.

Czy potrzebujesz wsparcia?
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prostych wyjaśnień, szkoleń lub wsparcia w zakresie JUMO Cloud, JUMO oferuje Ci szereg opcji.

Online-Help-Center

Wsparcie techniczne

Szczegółowa dokumentacja

Pytania i informacje

JUMO Engineering

Kampus JUMO

Kanał YouTube

Serwis

Szkolenia i kursy

Filmy instruktażowe

JUMO Cloud
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Szczegóły zamówienia
Typ (1) podstawowy
701810

JUMO Cloud - platforma IoT do niezawodnego zarządzania procesami
Wariant (2)

1

płatności

Ryczałt

2

Pay-per-use
(3)

1

Billing
miesięcznie

2

corocznie
(4)

Sygnały, ryczałt miesięczny

00

Brak

100

100 sygnałów

150

150 sygnałów

300

300 sygnałów

500

500 sygnałów

750

750 sygnałów
(5)

00

Sygnały, roczna stawka ryczałtowa
Brak

25

25 sygnały

50

50 sygnałów

100

100 sygnałów

150

150 sygnałów

300

300 sygnałów

500

500 sygnałów

750

750 sygnałów
(6)

Sygnały, miesięczny pay-per-use

00

Brak

100

Od 100 sygnałów

150

Od 150 sygnałów

300

Od 300 sygnałów

500

Od 500 sygnałów

750

Od 750 sygnałów
(7)

...

Dodatkowe kody (nieobowiązkowe)
...
(1)

Kod zamówienia
Przykład zamówienia
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/
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1

(3)
-

2

(4)
-

00

(5)
-

150

(6)
-

00

(7)
/
/

...
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Akcesoria
Pozycja

Nr części.

Dodatkowa pamięć +1 GB

00748789

Dodatkowa pamięć +2 GB

00748799

Dodatkowa pamięć +5 GB

00748797

Dodatkowa pamięć +10 GB

00748804

Zestaw startowy (na jednego klienta może przypadać tylko jeden zestaw startowy)
Dostęp do JUMO Cloud z własnym klientem testowym (na okres testowy 30 dni)
+ JUMO variTRON 300 + JUMO wTRANS T01

00748800

Dostęp do JUMO Cloud z własnym klientem testowym (na okres testowy 30 dni)
+ JUMO variTRON 500 + moduł sterujący

00748802
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