
 

Domotz Pro Box
System zdalnego monitorowania i zarządzania sieciami i urządzeniami
IP
Part No.: 561631
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<h2>Domotz Pro Box - urządzenie do zdalnego monitorowania i zarządzania
siecią</h2>

<p>Domotz Pro Box od Intellinet Network Solutions monitoruje oraz zarządza
siecią i urządzeniami zdalnie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem
Internetu lub aplikacji. Wdrożenie jest szybkie i łatwe dzięki automatycznemu
wykrywaniu urządzeń po IP. Domotz Pro Box pozwala uzyskać dostęp do tych
urządzeń w chmurze, zarządzać nieograniczoną liczbą klientów, stosować
zdalne zarządzanie zasilaniem z listew PDU i przełączników PoE, przeprowadzać
diagnostykę sieci i otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym o
problemach z siecią.</p>

<p><strong>Szczegółowy monitoring sieci i urządzeń</strong></p>

<p>Kompleksowy monitoring adresów IP: wewnętrznych i zewnętrznych, w
wielu sieciach VLAN oraz na dowolnych portach i urządzeniach. Stan urządzenia
sprawdzany jest co 30 sekund i widoczny jest zarówno z aplikacji mobilnych, jak
i internetowych. Jednoczesne monitorowanie ruchu danych dla poszczególnych
interfejsów sieciowych urządzeń obsługujących protokół SNMP.</p>

<p><strong>Zdalny dostęp do chmury</strong></p>

<p>Oprogramowanie Domotz zapewnia zdalną łączność z urządzeniami
korzystającymi z połączeń HTTP, HTTPS, RDP, SSH i Telnet. Bez konfiguracji
routera oraz bez sieci VPN.  Obsługuje zdalny pulpit - wygodny dostęp do
komputerów klienckich za pomocą szyfrowanego połączenia</p>

<p><strong>Zdalne zarządzanie zasilaniem</strong></p>
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<p>Włączanie i wyłączanie zasilania urządzeń sieciowych za pomocą aplikacji
internetowej lub mobilnej - obsługa listew zasilających PDU, obsługa zasilania
PoE (Power over Ethernet) z przełączników, współpraca z tzw. inteligentnymi
wtyczkami oraz zarządzalnymi przełącznikami sieciowymi.</p>

<p><strong>Ustawienia alertów</strong></p>

<p>Urządzenie umożliwia otrzymywanie na email oraz na urządzenia mobilne
powiadomień typu push opartych na zdarzeniach. Alerty można konfigurować
dla poszczególnych kont.</p>

<p><strong>Zaawansowana diagnostyka</strong></p>

<p>Sprawdzanie wydajności sieci, analizowanie tansferu, testowanie prędkości,
monitorowanie łączności urządzeń - wszystko dla identyfikacji tzw. wąskich
gardeł przepustowości (Bottleneck) i eliminacji utraty pakietów.</p>

Features:

 Zdalnie monitoruje sieć i znajdujące się w niej urządzenia w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem Internetu lub aplikacji
 Zautomatyzowane mapowanie sieci w celu szybkiego wdrożenia -
automatycznie wykrywa i zapewnia szczegółowe wyświetlanie urządzeń
po numerze IP znajdujących się w sieci
 Zdalny dostęp do chmury w celu wygodnego łączenia się z
urządzeniami za pomocą połączeń HTTP, HTTPS, RDP, SSH i Telnet
 Zarządzanie kontami dla wielu klientów - zawiera jeden przyjazny dla
użytkownika pulpit do zarządzania nieograniczoną liczbą klientów
 Zdalne zarządzanie energią dla listew zasilających PDU i przełączników
PoE - obejmuje cykliczne włączanie zasilania portu / urządzenia oraz
ręczne lub automatyczne restartowanie
 Diagnostyka sieci i rozwiązywanie problemów - identyfikuje możliwe
wąskie przekroje sieci (tzw. wąskie gardła - Bottleneck) i utratę pakietów
 Konfigurowalne alerty sieciowe i sprzętowe dla grupowych lub lub
pojedynczych profilów - obejmują powiadomienia typu push na
podstawie zdarzeń przez e-mail lub urządzenia mobilne
 Zgodność z ONVIF
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane Standardy
• IEEE 802.3i (10BASE-T)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Twisted-Pair Gigabit Ethernet)
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Parametry Techniczne
• Pamięć RAM: 512MB DDR3L
• Pamięć wewnętrzna: 8GB eMMC
• Połączenie sieciowe: port RJ45 Gigabit
• Port USB 2.0 do aktualizacji oprogramowania
• Sygnalizacja diodowa
• Przycisk reset do przywracania ustawień fabrycznych
• Certyfikaty: RoHS, CE, FCC

Zasilanie
• Przez port MIcro-USB
• Prąd wejściowy: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.5 A
• Prąd wyjściowy: 5 V DC, 2 A
• Pobór mocy: max. 10 W

Warunki Otoczenia
• Wymiary: 108 x 72 x 40 mm
• Waga: 126 g
• Temperatura pracy: 0 - 40°C
• Wilgotność podczas pracy: 80% RH max., nieskondensowana

Zawartość Opakowania
• Urządzenie Domotz Pro Box
• Kabel Ethernet
• Zasilacz
• Instrukcja szybkiej instalacji
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