
COMET Cloud

Kód: cloud

COMET Cloud je internetové úložiště dat určené pro shromažďování
naměřených hodnot z vybraných měřicích přístrojů COMET. Data jsou
přístupna po připojení uživatele k internetu a formou tabulky nebo grafu
zobrazena v internetovém prohlížeči. Uživatelé mohou být upozorněni e-
mailem o všech alarmových stavech, které přístroj hlásí.
Po zakoupení přístroje podporujícího připojení do COMET Cloudu můžete
přístroj zaregistrovat v COMET Cloud. Každý uživatel má přístup pouze do
svého účtu, který je chráněn heslem. Pokud provozujete větší množství
přístrojů v COMET Cloudu, můžete je přehledně organizovat do skupin a
přiřazovat k nim nové uživatele, kteří mohou mít přehled o dané skupině
přístrojů. Pro jednotlivé uživatele lze nastavit různá práva pro zobrazení
dat a administraci.

Přístroje podporující připojení do COMET Cloud:

IoT bezdrátové snímače s výstupem do sítě Sigfox, řada Wx8xx
IoT bezdrátové dataloggery s vestavěným GSM modemem, řada
UxxxxM

COMET Cloudje placená služba. S každým zakoupeným přístrojem
COMET získáte zdarma počáteční období pro jeho provoz v COMET
Cloudu, kdykoli máte možnost dokoupit dobíjecí kupon na 1 rok, 2 roky či
více let provozu přístroje.

Prodloužení předplatného pro jednotlivé přístroje je realizováno
prostřednictvím kreditů z peněženky, která je vestavěna v COMET Cloud.
Stav kreditů ve vaší COMET Cloud peněžence můžete podle potřeby
navýšit zakoupením Dobíjecího kupónu. COMET Cloud vás včas upozorní
e-mailem, pokud předplatné pro vaše zařízení brzy skončí a oznámí vám i
celkový počet potřebných kreditů pro prodloužení vašich zařízení.

Pro roční provoz přístrojů v COMET Cloudu potřebujete
následující množství kreditů:

IoT bezdrátové snímače s výstupem do sítě Sigfox, řada Wx8xx
---˃ 2 kredity
IoT bezdrátové dataloggery s vestavěným GSM modemem, řada
UxxxxM ---˃ 1 kredit
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