OPEN EMS Service & Sikkerhedscenter
Bygningsautomationssikkerhed for brugere uden
forudgående IT-viden
Hvert bygningsautomationssystem har brug for DDC-komponenter, der er sikre, og som beskytter mod tredjepartsadgang. Denne nødvendige it-sikkerhed medfører en hel del udgifter og kræver ofte dybdegående it-viden. Med
det nye Service & Sikkerhedscenter og dets sikkerhedsfunktioner, tilbyder OPEN EMS (DDC) -platformen fra DEOS AG
en enkel og pragmatisk løsning.
Accepten der gives for at aktivere controllerens sikkerhedsindstillinger for at sikre sikker IT,
der er knyttet til bygningen, øges markant takket være standard firewallindstillinger,
en brugergrænseflade, der er let at navigere og en række forskellige
indstillinger med markeringsfelter, der let kan forstås.

Række af sikkerhedsindstillingsfunktioner:
HTTPS-krypteret controlleradgang
Sikkerhedscertifikater, der let administreres
Praktisk brugeradministration

OPEN EMS
med sikkerhedsfunktioner –
DDC controller fra DEOS AG

Hvordan skiller OPEN EMS Service &
Sikkerhedscenter sig ud fra andre produkter?
Hvad det kan koges ned til er: Enkelhed. Vi mener,
a t d et e r v ig ti gt , a t in ds ti ll i ng sm ul ig he d er ne f or si kk er he ds f u n k t i o n e r n e pr æ s e n t e r e s p å e n k l a r o g f o r s t å e l i g m å d e .
Af denne grund udviklede vi den nye intuitive grafikskebrugerflade, med det formål at en enhver medarbejder skulle
kunne konfigurere firewallindstillinger uden dybdegående
IT-viden eller forudgående træning. Dette hjælper med at
minimere risikoen af forkerte indstillinger og hjælper
således med at sikre IT-sikkerhed for bygningen.
Fordi: Hvad er grunden til at have et IT-sikkerhedssystem,
hvis dets kompleksitet simpelthen er overvældende?
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OPEN EMS Service & Sikkerhedscenter
Sikkerhed takket være intuitive firewall-tilstande
Sikkerhedsindstillingerne i Service & Sikkerhedscenteret er nemme at bruge. Brugere af OPEN EMS kan tilføjes og
administreres, inklusive en udløbsdato efter anmodning. Brugeren kan også vælge en af tre firewalltilstande: Inaktiv,
vedligeholdelse og drift. Det er her, forudkonfigurerede sikkerhedsindstillinger kan gøres specifikke for den enkelte sag.
Justeringer kan også foretages via sliders. Eksperttilstanden giver yderligere firewallindstillingsmuligheder for medarbejdere med IT-ekspertise, hvorved der oprettes datahistorikker for konfigurationsændringerne og login- og logoutprocesserne. På denne måde kan funktionerne fra Service & Sikkerhedscenter bruges af enhver medarbejder uden
dybbere IT-ekspertise.

Inaktiv. Vedligeholdelse. Drift

Oversigt over funktioner:
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Bortset fra tilstandene "inaktiv" og "drift" muliggør
vedligeholdelsestilstanden yderligere porte til indgående
forbindelser. Dette gør det muligt at uploade nye kontrolprogrammer til f.eks. DDC-controlleren via Uploader.
Sessionstimeren nulstiller automatisk controlleren til
driftstilstand efter hver vedligeholdelsesintervention.
Således forhindres de sikkerhedsfejl der opstår på grund
af midlertidige åbning og lukning af porte.
Alle disse funktioner har til formål at lette den praktiske
anvendelse iht. princippet om "hold det smart og simpelt".
Med dette intuitive betjeningskoncept, er sikring af
controllere billig - og kræver ingen IT-ekspertise.
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