
Saving energy, creating comfort

Webbaserat SCADA för fastighetsautomation
OUNET



Saving energy, creating comfort

OUNET
Webbkontroll för fastighetsautomation

Allmänt
Ounet är ett modernt, webbaserat SCADA-system för fastighetsautomation. Med Ounet styrs och 
övervakas fastighetens styrsystem, och så länge du har tillgång till en standard webbläsare så är 
systemet tillgängligt från vilken smartphone eller dator som helst. Systemet ger dig effektiva och 
lättanvända verktyg för drift av fastigheten samt för optimering och övervakning.

För fastigheter i alla 
storlekar
Alla fastigheter som har Oumans styrsys-
tem samt en internetanslutning kan kopp-
las upp mot Ounet. Ounet är ett kraftfullt 
verktyg som passar såväl små som sto-
ra fastigheter.
Typiska objekt är radhuslängor, flervånings-
hus, skolor, samt butiks och affärsbyggnader. 
Ounet används med fördel på större fast-
ighetsbestånd och det är möjligt att sköta  
driften av hundratals fastigheter oavsett  
lokalisering på ett smidigt och kostnads- 
effektivt sätt.

Användaranpassad vy
Ounet är utvecklat för att samla och 
underlätta hanteringen av flera instanser 
av fastigheter. När du loggar in med ditt 
användarnamn öppnas en kontrollpanel 
som är anpassad enligt din användarprofil, 
vilket underlättar hanteringen av flera 
olika fastighetsbestånd. Du ser endast de 
fastigheter som ingår i din behörighet. På 
samma sätt anpassas verktygsknapparna 
och vyerna så att du bara ser de funktioner 
du behöver se.

Effektiva verktyg
För en effektivare fastighetsdrift finns 
en portal för varje fastighet där du kan 
samla driftsdokumentation och sköta 
underhållsplaner. Det är möjlighet att 
ladda upp och samla driftsdokumentation, 
användarinstruktioner, lokaldiagram 
och annan dokumentation så att den 
finns lättillgänglig för användaren. I 
portalen är det även möjligt att föra en 
driftjournal. I journalen kan du anteckna 
åtgärder som utförts i fastigheten som 
minnesanteckningar för dig själv eller 
för andra användare och sedan koppla 
åtgärder till en kalender för påminnelse 
om framtida underhåll.



Enkelt att använda
Ounets användargränssnitt är designat för att det ska vara 
lätt att lära sig. Samma kontrollpaneler och logik används åter-
kommande i de olika menyerna – när du har lärt dig en, behärs-
kar du dem alla. 

Effektiv larmhantering
En god fastighetsdrift kräver snabba insatser 
då fel uppstår. I Ounet finns det möjlighet att 
gruppera larm och styra vilka användare de 
skickas till, beroende på exempelvis prioritet 
och tid på dygnet. Exempelvis kan ett larm 
från uppvärmningssystemet skickas till 
fastighetsskötarna och larm om avvikande 
energi- eller vattenförbrukning skickas till 
både fastighetsskötarna och vicevärden. 
Funktionen är aktiv dygnet runt och 
larmen kan skickas som e-post
eller SMS.

Det går att överblicka och justera tidsprogrammet för 
takfläkten i samma vy.

Omfattande  
händelseloggar
Ändring av inställningsvärden och driftlägen utgör en vik-
tig del av att styra en fastighet. Ounets automatiska händel-
selogg samlar alla händelser och ändringar som görs i syste-
met och säkerställer full spårbarhet. Alla larm loggas också  
automatiskt så att du kan granska och spåra dem senare. Hän-
delse- och larmloggar lagras i systemet i 24 månader.
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Vi förbehåller oss rätten till ändring av produkterna utan varsel. 

Automatiska  
rapporter
Vid behov kan rapporter om till exempel 
förbrukningen eller tillståndsmätningar 
skapas. Med hjälp av rapporterna kan 
du samköra och förfina mätdata och 
återge den visuellt för lättare tolkning. 
Då är det också lättare att dra de rätta 
slutsatserna. Exempel på rapporter är 
energi och vattenförbrukningsrapporter.

Underhållsfritt  
SCADA
Du som användare behöver inte bekymra 
dig över att hantera uppdateringar, 
backuper osv. Ounet är ett webbaserat 
SCADA-system som körs på våra säkra 
servrar. Underhåll, drift och uppdateringar 
tar vi hand om och du kommer att köra 
ett system som har alla de senaste 
funktionerna.

Att skaffa Ounet är enkelt.

Tekniska data
Språk:              Finska, svenska, engelska, estniska
Teknik              HTML5
Webbläsare            Internet Explorer/Edge, Chrome, Firefox, Safari
Larmförmedling:         sms och e-post
Webb:              www.ounet.fi

Kundens utrustning
Operativsystem:          Windows, Android, IOS, Linux
Rekommenderad skärmstorlek:   3,2" och större
Skärmteknik:           passiv skärm eller pekskärm
Visning:             mobil och dator

Ounet – alltid tillgängligt 
Ounet bygger på HTML5. Det innebär att du kan logga in i systemet var du än befin-
ner dig, via vilken dator, surfplatta eller smartphone som helst, så länge du har tillgång 
till Internet och en webbläsare.

Optimala förhållanden
En viktig uppgift för fastighetsskötaren är att säkerställa att förhållandena i byggnaden hålls inom fastställda gränser. Ounet loggar 
kontinuerligt mät- och tillståndsdata. Med trendfunktionen kan mät- och tillståndshistoriken för ett önskat tidsintervall granskas. 
I graf-vyn är det möjligt att plotta de olika mätparametrarna mot varandra vilket underlättar för operatören att analysera mätdata 
och därifrån dra slutsatser. Mäthistoriken lagras i systemet i 24 månader.

Förbrukningsdata presenterad i ett 
visuellt diagram underlättar tolkning-
en av rapporten.
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Abonnemang  
och pris

• Kontakta Ouman eller din lokala  
Ouman-representant.

• Teckna ett driftavtal med Ouman för 
att få tillgång till hela SCADA-syste-
met med automatiska uppdatering-
ar och sms-larm.

• Abonnemangsavgiften är uppdelad 
och debiteras två gånger per år.

• Utbildade återförsäljare sköter in-
stallationen och implementeringen 
av systemet.


