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Yleiskuvaus
Ounet on nykyaikainen rakennusautomaation nettivalvomo internetissä. Sen avulla hallitaan
kiinteistöjen talotekniikkaa sujuvasti mistä tahansa ja aina silloin kun tarvetta ilmenee. Ounet
tarjoaa kiinteistön hoitoon tehokkaat ja helppokäyttöiset työkalut, sekä pitää olosuhteet tarpeen
mukaisina.

Kaikenkokoisiin
kiinteistöihin

Käyttäjäkohtainen
näkymä

Ounet-nettivalvomoon voidaan liittää
kaikki kiinteistöt jossa on Ouman-automaatio ja internetyhteys. Kiinteistöt itsessään eivät rajoita Ounetin käyttöä ja ne
voivatkin sijaita missä päin maailmaa tahansa ja olla pieniä tai suuria. Tyypillisiä
kiinteistöjä ovat rivi-ja kerrostalot, koulut,
päiväkodit, kauppa- tai liikerakennukset.
Parhaiten Ounetin hyödyt tulevat esiin
suurten kiinteistömassojen hallinnassa .
Ounet mahdollistaa satojen maantieteellisesti hajanaisten kohteiden hallinnan –
kustannustehokkaasti ja vaivattomasti!

Ounet-nettivalvomo on suunniteltu useiden kiinteistöjen yhtäaikaiseen hallintaan.
Kiinteistömassan hallinta helpottuu, kun
käyttäjien kirjautuessa omilla tunnuksillaan sisään, Ounetiin avautuu nettivalvomonäkymä juuri oikeanlaisena. Käyttäjä
näkee vain ne kiinteistöt joihin hänellä on
pääsy. Myöskin työkalupainikkeet ja näkymät muodostuvat käyttäjän oikeuksien mukaan, jolloin ruudulla näkyy vain
oleelliset asiat.
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Tehokkaat työkalut
Hallinnoinnin tehokkuutta varten Ounetissa on mm. jokaiselle kiinteistölle oma
sähköiset liitteet -osio ja valvomopäiväkirja. Toiminta- ja käyttöohjeet tai vaikka
paikannuskaaviot voidaan ladata nettivalvomoon, jolloin ne löytyvät helposti niitä tarvittaessa. Valvomopäiväkirjan avulla käyttäjät voivat jättää nettivalvomoon
tietoa kohteeseen tehdyistä toimenpiteistä itseään ja toisia käyttäjiä varten. Näin
muistin varaisia asioita on vähemmän.

Helppokäyttöinen

Joustava hälytyskäsittely

Talotekniikan hallinnan tulee olla mahdollisimman suoraviivaista ja helppoa. Sen on onnistuttava myös kiireessä tai yöaikaan.
Ounetin graafiset hallintaliittymät on suunniteltu nopeasti ja
helposti omaksuttaviksi. Samat näkymät ja logiikka toistuvat
muissakin hallintaliittymissä, joten yhden opettelun jälkeen kaikki kohteet ovat hallussa. Etenkin tarpeenmukaiset aikaohjelmat ovat tärkeässä roolissa energiatalouden ja mukavuuden
ylläpidon kannalta.

Hyvän kiinteistöhoidon lähtökohta on nopea
reagointi ongelmatilanteisiin. Ounetin avulla
hälytykset voidaan ryhmitellä hälytysaiheen
mukaan ja lähettää aikaohjatusti eri vastaanottajille. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän
hälytykset välitetään kiinteistöhuoltoon ja
poikkeavat energian- tai vedenkulutuksen
hälytykset kiinteistönhuoltoon sekä isännöitsijälle. Ounet valvoo ympäri vuorokauden ja välittää hälytyksiä joko sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Kattavat lokit
Asetusarvojen ja ohjaustapojen muutokset ovat oleellinen osa talotekniikan hallintaa. Ounet kirjaa automaattisesti kaikki asetusmuutokset tapahtumalokiin ja auttaa näin käyttäjiä löytämään ja
pitämään oikeat asettelut. Myös hälytystapahtumat tallentuvat automaattisesti myöhempää tarkastelua ja jäljitystä varten. Kaikki tapahtuma- ja hälytyslokikirjaukset säilyvät nettivalvomossa 24 kk ajan.

Huippuimurin aikaohjelma nähdään yhdellä silmäyksellä
ja muokkaus käy samasta näkymästä.
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Olosuhteet kohdallaan
Kiinteistönhoidon tärkeänä tehtävänä on pitää kiinteistön olosuhteet tavoitteiden mukaisina. Ounet kerää haluttuja mittaus- ja
olosuhdetietoja automaattisesti ja taukoamatta. Mittaus- ja olosuhdehistoriaa voidaan seurata trenditoiminnon avulla graafisesti halutulta ajanjaksolta. Graafinen esitys mahdollistaa prosessin usean muuttujan keskinäisen vuorovaikutuksen seuraamisen, ja
niistä oikeiden päätelmien tekemisen. Mittaushistoriatiedot säilyvät nettivalvomossa 24 kk ajan.

Automaattiset
raportit
Ounet-nettivalvomoon voi halutessaan
luoda raportteja esimerkiksi kulutustiedoista tai olosuhdemittauksista. Raporttien avulla mittaustietoja voidaan
yhdistellä ja jalostaa sekä muuttaa yksinkertaisemmin tulkittavaan graafiseen
muotoon. Näin oikeiden päätelmien tekeminen helpottuu. Esimerkiksi vuotavan
WC-istuimen tai normeeratun lämmitysenergian kulutusmuutoksien havaitseminen käy ilmi helposti.

Graafisessa muodossa esitettävät
kulutustiedot helpottavat raporttien
tulkintaa

Huoleton ylläpito

Ounet taskussa

Ounet-nettivalvomo on Ouman Oy:n ylläpitämä, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia laitteiston päivityksestä. Lisäksi käytössä on aina ajantasalla oleva tietoturva
sekä viimeisimmät ohjelmaversiot, automaattisesti!

Internetyhteydet ja älykkäät päätelaitteet ovat nykyään kaikkien käytössä. Ounet on
aidosti internetissä oleva rakennusautomaation nettivalvomo ja se toimii kaikilla tietokoneilla, nykyaikaisilla tableteilla ja älypuhelimilla. Ounet on käytettävissä mistä ja
milloin vain ja on siellä missä sinäkin!

Hankinta ja
hinnoittelu
Ounet-nettivalvomon hankinta on helppoa ja nopeaa. Teet vain käyttösopimuksen Ouman Oy:n kanssa ja saat täyden
nettivalvomon, automaattisine päivityksineen ja hälytystekstiviesteineen kätevästi yhdellä vuosimaksulla. Nettivalvomon
käyttöönottotyöt tehdään koulutettujen Ouman-jälleenmyyjien toimesta.
Ota yhteyttä Oumanin myyntiin tai paikalliseen Ouman-jälleenmyyjääsi ja ota
Ounet omaksesi.

Tekniset tiedot

OUMAN OY, Voimatie 6, FI-90440, Kempele.
puh. +358 424 8401, fax +358 8 815 5060,
www.ouman.fi
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman eri ilmoitusta.
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Asiakaslaitteet
Käyttöjärjestelmät:					Windows, Android, IOS, Linux
Suositeltava ruutukoko:			 3,2” ja sitä suuremmat
Ruututekniikka:							passiiviset- ja kosketusnäytöt
Näyttötilat:									mobiili ja työpöytä
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Kielet:											Suomi, Ruotsi, Englanti, Viro
Teknologia									HTML5
Selaimet										Internet Explorer / Edge, Chrome, Firefox, Safari
Hälytysten jälleenanto:			 SMS ja sähköposti
Osoite:											www.ounet.fi

