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НОВO IOT РЕШЕНИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
КОРПОРАТИВНИ АКТИВИ

Loren Networks предоставя високо технологични решения за Вашия бизнес. Продукти и услуги от ново
поколение, които следват последните тенденции за свързване на Вашия бизнес с клиентите Ви. Платформата е
една от първите от този вид на нашия пазар и се дистрибутира в партньорство с един от най-големите
телекоми в България - Vivacom.
Услугите, които са достъпни за Вас, оcигypяват дистанционно наблюдение и локализиране на обекти и
своевременно известяване в cлyчай на събитие. Това допринася за предотвратяване на инциденти,
оптимизиране разходите на фирмите, чрез анализ на информацията и бърза реакция за ограничаване на
щетите при събитие. Важно предимство е възможността за персонализация на решенията според конкретните
потребности на съответния бизнес.
Почвече за услугите можете да намерите на https://lorennetworks.com/bg/iot
и https://www.vivacom.bg/bg/business/viva-smart-iot, както и при бизнес консултантите на Vivacom.
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Новo IoT решение за наблюдение на локация
VIVA Smart Locator предоставя възможност за наблюдение на
мобилни активи, определяне на местоположението им и посока
на движение, посредством сензорно устройство. Платформата
позволява да се проследява посоката им на движение, като се
визуализират на географска карта. Обозначават се начална и
крайна точка, посока и времето за изминаване на дестинацията.
Видима е точна дата и час на придвижване на обектите.
Предлага се история на данните и справки за активите, като се
показват изминатите маршрути на обектите, при предварително
зададен потребителски период.

Услугата предоставя възможност за наблюдение на
мобилни активи:
Движещи се превозни средства - коли, товарни автомобили,
велосипеди, тротинетки, мотопеди.
Мобилни вещи - пратки, писма, техника, материали и др.
Животински видове - селскостопански животни, бездомни
животни.
Наблюдение на хора - служители, пациенти и др.
Възможност за персонализирани решения.

Приложения на услугата
⬤ В предприятия с голям брой активи
Локализирането на подвижни или рядко подвижни обекти като
например товарни автомобили, трактори, дизел генератори,
електрокари, камиони, кабелни ролки, фризери и други.
⬤ Застрахователни и rent компании
За предотвратяване на кражби на велосипеди, МПС и други
⬤ Логистични компании
За да следят местоположението на своите активи и пратки, с
което да предотвратят кражби и загуби.
⬤ Животновъдство и селско стопанство
Дават прецизно местоположение, както и аларма при напускане
на Гео-зона ще предотвратява от загуба на животни.
⬤ Наблюдение на пациенти и фармацевтика
за хора с деменция, пациенти в болнични заведения, хосписи и
оздравителни центрове, да следене движението на лекарства и
пратки.
https://lorennetworks.com/bg/iot
https://www.vivacom.bg/bg/business/viva-smart-iot
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Новo IoT решение за наблюдение температура и влажност

VIVA Smart Monitor предоставя възможност за наблюдение в
реално време на състоянието на околната среда при подвижни
и неподвижни обекти, чрез измерване на температура и
влажност.
Едновременно наблюдение на различни типове активи:
⬤ Складове;
⬤ Логистични бази;
⬤ Сървърни помещения;
⬤ Технологични помещения;
⬤ Лаборатории;
⬤ Изби;
⬤ Наблюдение на почва.

Smart Room Monitor Приложения
⬤ Наблюдение на сграден фонд
Наблюдение на параметрите на околна среда в сгради - частни
домове, офис сгради, хотели, хостели, сървърни помещения.
Собствениците биха могли да намалят своите сметки за
електричество и да предотвратяват злополуки.
⬤ Разширен контрол на достъпа
Система за допълнителен контрол на достъпа. Сензор, които
следи за движение или осветеност на помещение.
⬤ Проактивна поддръжка на техника
Идентифициране на потенциални проблеми преди те да настъпят
чрез наблюдение на температура, влажност или други параметри
чрез LoRa устройства на машини и техника.
⬤ Фармацевтика
Наблюдение параметри на околната среда при превоз и
съхранение на лекарства.
⬤ Наблюдение на хладилни витрини
Наблюдение на температурата в хладилни камери, фризери и
хладилници при статични и подвижни обекти.

Smart Agriculture Monitor Приложения
⬤ Винопроизводители
Цветът на гроздето зависи от танини, концентрация на антоцианин
пигмент, които пряко зависят от условията на околната среда - нива
на влажност, въглероден диоксид, а за киселинността, следенето на
почвата е от основно значение за качеството на гроздето.
⬤ Оранжерии
Възможност да се улавят ниски или високи нива на влага в
отдалечени региони. Това би довело до по-оптимизирано поливане,
следователно оптимизиране на разходи за вода.
⬤ Прецизно земеделие
С прецизно земеделие чрез събиране на информация за състояние
на околна среда, почва и други, техните култури и животни ще
подобрят своята функционалност и оптимизира
пълният им капацитет.
https://lorennetworks.com/bg/iot
https://www.vivacom.bg/bg/business/viva-smart-iot
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