
IZAR@MOBILE 2
Programvara

ANVÄNDNING
IZAR@MOBILE 2 är en programvara som är utformad för snabb och effektiv
mobil avläsning av systemkomponenter och smarta multi-energimätare. Dess
ergonomiska och taktila gränssnitt gör den intuitiv och användarvänlig. Dess
kartvy över mätarna möjliggör exakt vägledning under avläsningen av turen. För
att dra full nytta av alla programvarans funktioner kan IZAR@MOBILE 2 levereras
förinstallerad på en IZAR TABLET med Android (Samsung Galaxy Tab Active 3)
eller Windows-system (Microsoft Surface Go 2). Den fungerar även med andra
Windows-baserade enheter.
IZAR@MOBILE 2 är ansluten till IZAR PLUS Portal eller IZAR@NET 2 och
erbjuder många förbättrade funktioner, t.ex. planering och hantering av flera
turer samt fjärr- eller lokal dataöverföring.
Med sitt XLSX-gränssnitt för att importera eller exportera data fungerar den
också helt oberoende.
Programvaran IZAR@MOBILE 2 anpassar sig lätt till dina behov.
 

FUNKTIONER

4 Mobil avläsning av alla typer av mätare (vatten, värme, kyla, gas och el).

4 Ingen tidsbeställning krävs

4 Minskade kostnader för avläsning

4 Inga klagomål från kunderna

4 Kartvisning av var mätarna är placerade

4 Exakta elektroniskt överförda värden

4 Konfigurering på plats av mätare och systemkomponenter



IZAR@MOBILE 2
Programvara

SYSTEMKRAV
Allmänna krav:
- Administrationsrättigheter med alla säkerhetsuppdateringar
- Windows-version: Operativsystem (32/64 bitar), Windows 8.1 Core Pro eller Enterprise / Windows 10 Pro eller Enterprise.
- Android-version: Android version 5 eller högre
 
Hårdvarukrav:
- Skärm minst 1024x768 pixlar
- Windows-version: dubbelkärnig processor på minst 2 GHz / minst 4 GB RAM-minne.
- Android-version: fyrkärnig processor 1 GHz minimum / 3 GB RAM minimum.
- 6 GB ledigt diskutrymme
- Integrerad GPS för fullständigt kartstöd
- Bluetooth®-gränssnitt för kommunikation med IZAR OH BT eller IZAR RECEIVER BT.
- GPRS/LTE-, LAN- och WLAN-gränssnitt för IZAR@NET 2-anslutning.
- USB, LAN, RS232 eller modem för kommunikation med IZAR CENTER M-Bus master
 
 

ALLMÄNNA EGENSKAPER
- Interaktiv karta för lokalisering av mätare för att förenkla avläsning av turer
- Kontrollpanel för snabb åtkomst till turer och konfiguration
- XLSX-import och -export av upp till 200 mätare/tur (kan utökas upp till 2 000 mätare med XLSX 2000-modulen).
- Hantering av mätarbyten tillsammans med IZAR PLUS PORTAL / IZAR@NET 2.
- Konfigurering av mätare, moduler och systemutrustning, inklusive funktion för att skapa, spara och tillämpa profiler.

TILLGÄNGLIGA MODULER
IZAR@MOBILE 2  

IZAR@MOBILE 2 - Mobile
Reading

XLSX-export och import av en tur med upp till 200 mätare för mobil avläsning, inkl. SET
Expert-modul.  

IZAR@MOBILE 2 - XLSX 2000 Utökar XLSX-export och -import av en tur upp till 2 000 mätare.  

IZAR@MOBILE 2 - SET Expert
Konfigurering av mätare och systemenheter via IZAR OH BT eller M-Bus master IZAR
CENTER  

 

SKÄRMDUMPAR AV APPLIKATIONER - 8 OCH 5 TUMS ENHETER

Kontrollpanel - 8 tum Kontrollpanel - 5 tum Kartöversikt - 8 tum Kartöversikt - 5 tum
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