Softwarelicenties
TSF16100

REMOTE SERVICES abonnement

Met het REMOTE SERVICES-abonnement kan de systeemintegrator van op afstand via
beveiligde verbinding zijn .nbt-bestand openen en bewerken in PROSOFT. Het DoIP
centrale dient verbonden te zijn met het internet via een bekabelde verbinding. 4G
verbonden routers kunnen onvoldoende bandbreedte hebben.
PROSOFT maakt een beveiligde verbinding van de PC van de systeemintegrator naar
de TTcloud en van daar met de centrale eenheid(eenheden) van de TDS DoIPinstallatie(s).

TOEPASSING
Alle PROSOFT-functionaliteiten zijn beschikbaar, inclusief
Verzenden, Upgrade centrale eenheid, Diagnose, interfaceupdates en meer.
De systeemintegrator kan configuratiewijzigingen
doorvoeren, naar de centrale eenheid verzenden, maar ook
via diagnose bijvoorbeeld de goede werking van de
interfaces controleren en de busspanning verifiëren...
Het is ook mogelijk om een back-up van het .nbt bestand te
maken om veiligheidsredenen (als de centrale eenheid ooit
defect zou zijn).

PLATFORMVEREISTEN
-Voor alle DoIP centrale eenheden die met TTcloud verbonden
zijn.
- PROSOFT V3.7.3 of hoger
Beschikbaar: December 2019
KOST
Het abonnement heeft een beperkte jaarlijkse kost en wordt elk
jaar automatisch verlengd. De verlenging kan op elk moment
worden stopgezet in TTecomm en blijft actief tot de
verlengingsdag.
De systeemintegrator wordt 2 maanden voor de
verlengingsdag geïnformeerd welke van al zijn abonnementen
zal worden verlengd. Als de verlenging mislukt vanwege een
niet-geldige systeemintegrator-creditcard, wordt hij onmiddellijk
geïnformeerd om een geldige creditcard in te voeren.

TECHNISCHE VOORDELEN
Er hoeft geen hardware te worden geïnstalleerd
Geen configuratie nodig (werkt automatisch)
Comfortabeler in gebruik en heeft geen onderhoud
zoals bij een VPN-verbinding.
Geen her-instellingen te doen wanneer de
internetprovider wijzigingen aanbrengt of de
internetmodem/router vervangt.
Geen vast IP-adres nodig
Geen DNS server nodig
Inclusief geverifieerde e-mails

Het TSF16100-abonnement kan worden verkregen door de
systeemintegrator in TTecomm (alleen voor professionals)
Zie meer details in het Technisch Handboek op
www.teletask.be - Professioneel - Technisch Handboek.

SCHEMATISCHE VOORSTELLING
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