ST-CLOUD
HET PERFECTE HULPMIDDEL VOOR GEGEVENSANALYSE EN PROCESOPTIMALISATIE

ST-CLOUD

Störk-Tronic ontwikkelt en produceert
uitsluitend in Stuttgart en combineert al
meer dan drie decennia competentie en
innovatie op het gebied van elektronische
meet- en regeltechniek. Wij zijn gespecialiseerd in klantspecifieke producten op
maat en werken modulair. Dit resulteert
vaak in oplossingen die alleen in deze
vorm bij Störk-Tronic te vinden zijn.
Modulair ontwerp
Het concept van de ST-Cloud is eveneens
gebaseerd op modulaire componenten
en kan dus volledig naar uw wensen
worden samengesteld. Samen met de
klant bepalen we voor elk project welke
modules nodig zijn. Naast de hiernaast
genoemde aspecten is dit ook bepalend
voor het bepalen van de kosten voor de
ST-Cloud.

Ontwikkeling van de ST-Cloud
Met deze ST-Cloud brochure geven
wij u graag inzicht in de mogelijkheden
waarmee een klantspecifieke versie van
de ST-Cloud kan worden gemaakt. De
ST-Cloud wordt ontwikkeld door ingenieurs op ons hoofdkantoor in Stuttgart en
onze vestiging in Lyon. Als datacenters
maken wij uitsluitend gebruik van servers
in Duitsland.
Kostenfactoren
x Aantal modules
x Frequentie van het ophalen van gegevens
x Volume van de opgehaalde gegevens
x Complexiteit van cloudmodules
x De tijd van de gegevensopslag
x Aantal gebruikers (accounts)

De ST-Cloud is zowel toegankelijk vanaf computers als vanaf mobiele apparaten zoals smartphones of tablets - altijd en overal.
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VOORDELEN VAN STÖRK-TRONIC REGELAARS

De kwaliteitsregel van Störk-Tronic is
gebaseerd op een eenvoudige formule:
onberispelijke producten in elke hoeveelheid. Dat zijn we niet alleen aan onze
klanten verschuldigd, maar ook aan het
zegel “Made in Germany“. Daarom
investeren we voortdurend in ultramoderne productiefaciliteiten voor een
optimaal productieproces en vertrouwen
we op een naadloze kwaliteitscontrole
in elke fase van het proces, ook tijdens
de productie. Bovendien kunnen wij de
hoogwaardige kwaliteit van onze regelaars garanderen door het gebruik van
hoogwaardige componenten.

Netwerk- en communicatiemogelijkheden via de ST-Bus
Alle nieuwere besturingen van Störk‑Tronic
zijn uitgerust met een ST-Bus. Dit stelt
hen in staat om met de Commander te
verbinden en met hem te communiceren.
Dit is de voorwaarde voor de ST-Cloud,
omdat de door de regelaars geregistreerde gegevens via de Commander
naar de cloud worden verzonden en daar
verder kunnen worden verwerkt.

Regelaars met dit
symbool
kunnen
via de ST-Bus met
de Commander in
een netwerk worden opgenomen.
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DE COMMANDER

Pionier in netwerken
Als pionier op het gebied van elektronische temperatuurregelingssystemen in
een netwerk introduceerde Störk-Tronic
enkele jaren geleden de Commander. Door
ervaring en een voortdurende dialoog met
onze klanten is de Commander steeds
verder ontwikkeld. Vandaag de dag
worden talloze van onze Commanders
wereldwijd gebruikt als “commandocentra“ in een grote verscheidenheid aan
industrieën, bijvoorbeeld in de levensmiddelentechnologie, medische technologie,
machinebouw, grootkeukentechnologie
en ook in de huishoudelijke technologie.
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De eerste opnames zijn direct na ingebruikname mogelijk.
De Commander maakt beheer op afstand
en bediening op afstand van temperatuurregelsystemen in een netwerk mogelijk
in de zin van naadloze temperatuur- en
datamonitoring (bijv. volgens HACCP).
Er kunnen maximaal 32 regelaars via
de ST-Bus op de Commander worden
aangesloten en zo direct via het touch
screen worden aangestuurd en ingesteld.
De gebruiksvriendelijke interface en de
vanzelfsprekende, intuïtieve bediening
maken lange trainingssessies overbodig.

VERSCHILLENDE MODELLEN VOOR VERSCHILLENDE BEHOEFTEN VAN DE KLANT

Commander 43 en Commander 70

ST-Studio

Er zijn momenteel twee versies van de
Commander met display beschikbaar: de
Commander 43 en de Commander 70.
Beiden kunnen in verschillende branches worden gebruikt en hebben
dezelfde instellingen en features – maar
ze verschillen in schermformaat en
display-technologie. De Commander 43 is
uitgerust met een resistief touch display,
terwijl de Commander 70 een capacitief
multitouch display heeft.

Het ST-Studio-softwarepakket maakt de
bediening, instelling en parametrisering
van afzonderlijke regelaars via het eigen
netwerk of het internet mogelijk. Geoptimaliseerde datasets kunnen gemakkelijk
worden geïmporteerd. ST-Studio is permanent in verbinding met een of meer
Commanders via lokale netwerken of het
internet, die eventuele storingen in het
systeem melden.

Commander Box
Met
de
Commander
Box
biedt
Störk‑Tronic ook een voordelig alternatief.
In tegenstelling tot de Commander 43 of
Commander 70 heeft de Commander Box
geen display; de visualisatie gebeurt via
een webinterface of ST-Studio. De configuratie kan ook via een webinterface of
via ST-Cloud worden uitgevoerd.
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DUIDELIJKE WEERGAVE BIEDT NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR GEGEVENSBEHEER EN
-BEWAKING

De nieuw geïmplementeerde functie
“Cloud-Connect” in de Commander
brengt de verbinding met de ST-Cloud
tot stand. Het enige wat nodig is, is een
netwerkverbinding met toegang tot het
internet.

Overzicht regelaarstatus

Nadat de Commander is ingelogd op
de ST-Cloud, kunnen de aangesloten
systemen volledig functioneel worden
gebruikt met elk apparaat dat geschikt is
voor internet, zoals een PC, laptop, tablet
of smartphone.

Storingsmanager

Groepering

Het overzicht toont in één oogopslag
de huidige status van alle aangesloten
Commanders en de bijbehorende regelaars (zie onderstaande figuur).

Als een technicus bijvoorbeeld alleen de
alarmmeldingen wil zien, is dit mogelijk
via de storingsmanager. Details over de
individuele alarmen, zoals opmerkingen
van collega‘s ter plaatse of de verwerkingsgeschiedenis, kunnen ook hier
worden opgevraagd.

Door activa of apparaten te groeperen en
te personaliseren, biedt de ST-Cloud de
gebruiker een aangepast overzicht van de
structuur van het bedrijf, bijvoorbeeld per
regio.

Directe toegang tot
de Commander
De gekleurde markering geeft in één oog
opslag aan in welke
vestigingen foutmeldingen aanwezig zijn

Mogelijke
weergaven

Verbindingsstatus met de
ST-Cloud

Geen
verbinding met
de ST-Cloud
Weergave van
alle huidige
alarmen

Openstaande
foutmelding

Foutmelding:
in
behandeling
Status: OK

Aanpassen van
de gegevens
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DE FUNCTIES VAN DE ST-CLOUD GAAN VEEL VERDER DAN DIE VAN DE COMMANDER EN
ST-STUDIO

Beschikbaarheid en toegankelijkheid van
gegevens

Centrale online administratie van een
willekeurig aantal filialen

De cloud-oplossing van Störk-Tronic biedt
u vandaag de dag de mobiliteit die u nodig
hebt: u hebt op elk moment toegang tot
de gegevens via mobiele apparaten zoals
smartphones of tablets, bijvoorbeeld
onderweg of tijdens een vergadering,
en u krijgt een overzicht van de actuele
status van al uw vestigingen, ongeacht
uw locatie. Automatische meldingen
van alarmen of beschikbare back-ups zijn
mogelijk zonder enige configuratie-inspanning op de eindapparaten (bijv. via
e-mail of SMS).

Onze cloud-oplossing is vooral interessant voor bedrijven met een groot aantal
systemen die door verschillende Commanders worden beheerd vanwege het aantal
aangesloten regelaars of vanwege hun
locatie. Door nieuwe clusters toe te
voegen is het mogelijk om gegevens van
een willekeurig aantal Commanders of
zelfs gegevens van andere systemen te
integreren en aan te leveren.

Alternatieve weergave
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Weergave van meetgegevens en automatisch genereren van rapporten

ST-Cloud
De Commander stuurt de gegevens
door
Visualisatie van de meetgegevens en
het opstellen van een rapport

Onderhoudsproces en probleemoplossing
Oplossen per
telefoon

Verhelpem op
afstand
Een
servicetechnicus analyseert het probleem

ST-Cloud

Reparatie
ter plaatse

Diverse communicatiekanalen

Tablet

ST-Cloud
Mobiele telefoon
De Commander geeft een melding

E-mail
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PROACTIEF EN PREVENTIEF ONDERHOUD

Problemen identificeren

Gebruikerservaring

ST-Cloud

De servicetechnicus wordt over het
probleem geïnformeerd

Voortdurend toezicht op de
systemen

Handel met vooruitziende blik en vermijd storingen.

Hallo,
uw apparaat Nr. 1574
heeft zijn aanbovelen
maximale bedrijfsuren
bereikt.
Wij adviseren een servicebezoek voor een
uitwisseling.
Met vriendelijke
groeten,

ST-Cloud

De automatische gegevensanalyse
geeft aan dat een van de apparaten
het einde van zijn bedrijfstijd heeft
bereikt. Een uitwisseling wordt aanbevolen

Uw ST-Cloud Team

Het onderhoudspersoneel wordt
op de hoogte
gebracht van de
geconstateerde
feiten

De servicetechnicus
vervangt het onderdeel ter plaatse

Melding en beheer van foutmeldingen en het beheer van foutmeldingen

ST-Cloud
De Commander
meldt een alarm

Meldingen worden
verzonden
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DE ST-CLOUD BIEDT VEEL VOORDELEN – FINANCIEEL, ORGANISATORISCH EN VEILIGHEIDSTECHNISCH GEZIEN

Financiële voordelen
Door uw systemen continu te bewaken,
kunt u bijvoorbeeld de in- en uitschakelprocessen van de eindapparaten, de
bedrijfstijd en de temperatuur analyseren
en vergelijken. Op deze manier is het
mogelijk om in alle processen het optimalisatiepotentieel te identificeren en
op deze manier mogelijke energiebesparingen te bepalen.
De automatische gegevensanalyse kan
door een servicetechnicus op elke locatie
worden geëvalueerd. De servicetechnicus beslist vervolgens of een bezoek
van een technicus ter plaatse noodzakelijk is of dat het probleem telefonisch of
op afstand kan worden opgelost. Hierdoor
kunnen kostenintensieve opdrachten
van technici vermeden of in ieder geval
beperkt worden.
In het geval van alarmen wordt ook een
aanzienlijk snellere reactietijd bereikt.
Problemen zoals het niet goed functioneren van een koeltoonbank kunnen snel
worden verholpen, zodat de goederen er
niet in bederven.
Door gegevens uit andere systemen,
zoals verkoopcijfers of de weersvoorspelling, te importeren in de cloud en daar
te analyseren, kunt u het gebruik van
goederen optimaliseren.
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Automatische historiegeneratie maakt het
mogelijk om veranderingen te volgen. Dit
maakt het mogelijk om in een aansprakelijkheidsgeschil te bewijzen wanneer zich
precies een probleem heeft voorgedaan
en wie het heeft veroorzaakt.
Organisatorische toegevoegde waarde
Op organisatorisch niveau kunnen
processen geoptimaliseerd en geautomatiseerd worden door gebruik te maken
van onze cloud-oplossing: voor meer efficiëntie in organisatie en administratie. Zo
kunnen bijvoorbeeld leereffecten worden
bereikt door herhaalde gebeurtenissen.
De continue bewaking van alle activa
resulteert in rapporten en grafieken die
de geregistreerde gegevens visualiseren
en de servicetechnicus in staat stellen om
conclusies te trekken uit terugkerende
gebeurtenissen.
De cloud-oplossing van Störk-Tronic
maakt ook synchrone bewaking mogelijk:
systemen van verschillende vestigingen
kunnen gelijktijdig en onafhankelijk van de
locatie worden bewaakt.
De centrale aansturing van software-updates, het beheer van recepten of de
mogelijkheid om systemen vanuit een
centraal kantoor te parametriseren bieden
extra organisatorische en financiële meerwaarde.

In het geval van alarmen of onderhoudsaanbevelingen kunnen gebruikers
communiceren via de ST-Cloud. In dergelijke gevallen kunnen technici gericht en
tijdig op de hoogte worden gebracht.
Veiligheidsrelevante functies
Alarmmeldingen dienen enerzijds om
proactief problemen op te sporen en
defecten of storingen te verhelpen
en anderzijds om de veiligheid van de
systemen en al degenen die ermee
werken te waarborgen.
Temperatuurkritische processen zoals het
oliepeil in een friteuse worden continu
gecontroleerd. Bij het bereiken van
bepaalde grenswaarden wordt onmiddellijk een alarm geactiveerd om schade
aan het apparaat of zijn omgeving te voorkomen.

Voor het activeren van een alarm of
een andere melding, zoals een onderhoudsadvies, worden standaardwaarden
ingesteld, maar deze kunnen ook individueel worden gewijzigd en aan de eisen
van de klant worden aangepast. Niet alleen
de regelaar zelf, maar ook de aangesloten
componenten, zoals een sensor, kunnen
kritische waarden rapporteren.
Het is ook mogelijk om rechten in de
ST-Cloud toe te wijzen op basis van
personen en apparaten, bijvoorbeeld om
misbruik van gegevens of het per ongeluk
verwijderen van gegevens te voorkomen.
Het perfecte hulpmiddel voor gegevensanalyse en procesoptimalisatie
Onze verkoopafdeling toont u desgewenst
graag concrete toepassingsvoorbeelden
van een operatieve cloud. Wij adviseren
u graag.

Bovendien kunnen ook gezondheidsrisico‘s worden vermeden: zo kan
bijvoorbeeld voor een oven die na sluitingstijd per ongeluk nog is ingeschakeld,
ook een alarm afgaan.
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