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In het huidige digitale tijdperk brengt connectiviteit ver weg juist dichterbij. Connectiviteit stelt 
ondernemingen in staat om te ontsnappen aan de beperkingen van de geografie, meer informa-
tie te verzamelen, sneller te reageren op klanten, hun productiviteit en efficiëntie te verbeteren 
en hun concurrentiepositie te verbeteren.

Met de nieuwe Commander 
Box van Störk-Tronic kunt u dit 
allemaal doen. De compacte 
module is een klein en eenvou-
dig te installeren apparaat dat 
u de mogelijkheid biedt om uw 
producten op afstand te bedie-
nen. U kunt alles doen, van 
het helpen van gebruikers met 
instellingen of het oplossen 
van problemen van klanten tot 
het verzorgen van onderhoud. 

Het enige wat u nodig heeft 
voor de toegang op afstand is 
een PC, tablet of smartphone 
met een webbrowser. De toe-
gang kan worden gemaakt tot 
de Commander Box zelf met de 
ingebouwde webserver. Om 
wereldwijd een zekere verbin-
ding te maken is er de cloud-op-
lossing van Störk-Tronic, 
 ST-Cloud.

Bij gebruik in combinatie met 
de ST-Cloud krijgt u een vei-
lige opslag van gegevens en 
toegang tot de Incident Mana-
ger waar het mogelijk is om 
volledige controle te houden 
over uw apparatuur en ont-
stane problemen en preventief 
onderhoud.

De Commander Box kan ook 
gebruikt worden het regelge-
drag van uw toestel te ana-
lyseren op de PC-software, 
ST-Studio. In ST-Studio kan 
verbonden randapparatuur 
als ventielen, compressoren, 
verwarming worden geanaly-
seerd. Naar keuze grafisch of 
in tabelvorm. 

Incident Manager

De Incident Manager is een 
krachtige module in de ST-Cloud. 
Het kan worden gebruikt om 
controle te houden over alle 
acties die nodig zijn voor alle 
apparatuur. Zo zal bijvoorbeeld 

een alarm van een unit een taak 
aanmaken in de Incident Mana-
ger. De uitgevoerde setup 
zorgt ervoor dat de juiste per-
soon, bijvoorbeeld een service-
monteur, het bericht ontvangt. 
Hij of zij kan dan het probleem 
analyseren en acties onderne-
men. Het probleem kan wor-
den opgelost of geanalyseerd 
tot de kern door toegang op 
afstand of door naar de eind-
gebruiker lokaal te informeren 
zodat deze het probleem ter 
plaatse kan oplossen. Alles 
wordt gedocumenteerd in de 
Incident Manager waar ook 
foto’s en video’s kunnen wor-
den geüpload. U kunt de sta-

Figuur 1:
Verbinding van de controller met de cloud via de Commander Box
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tus van de taak zien, wat er is 
gedaan en door wie. Het is ook 
mogelijk om taken voor perio-
diek of preventief onderhoud 
te maken en daar totale con-
trole en documentatie van te 
krijgen.

Highlights van de Commander 
Box
 xGeïntegreerde webserver
 xEthernet
 xUSB poort
 xST-Bus (RS485)
 xBewaking van 32 zones
 x Interne gegevensopslag op 
industriële SD-kaart 
 xGegevensopslag in Cloud 
mogelijk
 xRealtime klok met reserve-
batterij
 x100-240V AC, 50/60 Hz Voe-
ding
 xGeïntegreerde zoemer

Toekomstige options
 xWiFi 
 xModbus (RS485)
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Figuur 2: 
Incident Manager van de ST-Cloud


