
NAVEO
Adresserbart decentraliserat system

DET ULTIMATA MOLNBASERADE 
ÖVERVAKNINGSSYSTEMET 
Alla dina installationer samlas på ett och samma ställe och 
all information nås online. Systemet utför automatiska 
tester, rapporterar anläggningens status och genererar 
reservdelslistor automatiskt. Även manuella tester kan utföras 
vid behov. 

CIS DCP står för Data Collection Point och är hårdvaran 
i övervakningssystemet för nödbelysningsarmaturer 
utrustade med CIS-kommunikationsmodul. Naveo är dess 

molnbaserade mjukvara. Tillsammans skapas det ultimata 
decentraliserade systemet.

NAVEO - MJUKVARAN  
All data samlas och kan övervakas i ”Naveomolnet”. 
Adressering samt utökning av armaturer görs smidigt online 
via ett enkelt och tydligt gränssnitt. I molnet finns inga 
begränsningar, vad gäller antalet adresser.

TRYGGHET & SUPPORT PÅ DISTANS 
Med Bergdahls har du möjlighet att få hjälp utan att vi 
behöver vara på plats.

Med surfplatta undviker du extra 
pappersarbete, förlorade anteckningar 
etc. Allt kan justeras/övervakas och 
sparas direkt i molnet.

DRIFTSÄTTNING

Vi rekommenderar att alltid låta vår personal driftsätta anläggningen vid nyinstallation. 
När vi driftsätter ingår programmering, testkörning, utbildning samt programvara.
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Molnbaserad övervakning av 
dina CIS-system

Driftsättning 
- Ange byggnadsinfo.
- Ange armaturuppgifter (placering, armatur ID).

Visuell inpektion på plats 
Enkelt att bocka av ev. åtgärder. 
Med surfplatta undviker du extra pappersarbete, 
förlorade anteckningar etc. Allt sparas direkt i 
molnet. 

Underhållsuppdatering på plats
Systemet tar fram en åtgärdsplan.
- Inkluderar artikelnummer kopplade till plats.
- Enkel avbockning i loggbok.
- Inklusive specifika behov för byggnaden t.ex.  
 passerkort. 

Reservdelslista genereras automatiskt
- Inklusive komponentdetaljer.
- Inklusive bättre & uppdaterade alternativ. 
- Reservdelslistan är tillgänglig online.

NAVEO molnlösning  
Fördelar i korthet

All information lagras i molnet 
och är tillgänglig online.

CIS armaturer och 
busskablar.

DCP (Data Collection Point). 
Samlar all information från 
armaturer.

PC, laptop, surfplatta 
eller mobiltelefon med  
internetkoppling.
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Gränssnitt
NAVEO

Startsida efter inloggning.

Överblick över din 
anläggnings armaturstatus.

Automatiskt genererad 
reservdelslista vid 
armaturfel.

Loggbok för all historik i 
din anläggning.

Naveos gränssnitt online 
Enkelt och överskådligt

ARMATURER SOM ÄR 
KOMPATIBLA MED CIS/NAVEO

Tucana

Carina

Fornax

Hercules/
Hercules Termo

RL-1270 CIS

Canes
Infälld

Canes 
Utanpåliggande

Serpens/
Serpens 
Termo

Norma/Bootes. 
(Gäller utförande 
med lysrör.)


