
Skyweb
Den enkleste måten å få kontroll over  
dine installasjoner!

Kortfakta om Skyweb

• Full kontroll over inneklimaet i bygget 
 – overalt og når som helst. 

• Du har muligheten til å analysere og handle. 
Hurtig, enkelt og effektivt. 

• Skyweb tar hånd om historiske data for full 
kontroll og oversikt. 

• Du kan arbeide med valgfri skjerm i sentrum, 
med all funksjonalitet tilgjengelig.  

• Arbeid på en plattform du kan vokse med.  
Du håndtererer dine installasjoner,  
Skyweb håndterer resten.

Analyser og ager umiddelbart
Skyweb er lett å bruke og gir deg en tydelig oversikt over 
dine anlegg. Så fort regulatorene tilkobles Skyweb genereres 
et dynamisk driftsbilde av applikasjonen. 

De aktuelle konfigureringsverdiene vises i realtid. Du 
kan endre innstillinger, børverdier og det slår igjennom 
umiddelbart.

Oppgaver som tidligere krevde at man stod ved 
automatikkskapet kan nå håndteres fra avstand – uansett 
hvor langt fra anlegget du befinner deg. Med Skyweb kan du 
dessuten velge å få alarmer via e post og siden kvittere dem 
fra din smarttelefon, nettbrett eller PC. Skyweb er verktøyet 
som hjelper deg å arbeide behagelig, hurtig, enkelt og 
effektivt.

Full kontroll – overalt og når som helst
Med noen få klikk kan du følge anleggene i realtid. 

Naviger mellom innstillinger og verdier i de tilkoblede  
regulatorene med integrert webserver. Alle innstillinger som 
gjøres i Skyweb slår igjennom til regulatorene umiddelbart. 

Derfor er Skyweb riktig valg for deg som arbeider med 
flere installasjoner eller med en bred geografisk spredning 
mellom dine anlegg.

Skyweb er verktøyet for deg som alltid ønsker full kontroll over inneklimaet i ditt bygg. 
Uansett hvor du befinner deg har du og dine kollegaer tilgang til den webbaserte plattformen.

Fra smarttelefon, nettbrett eller pc.

For en enkel oversikt over dine anlegg.

Et dynamisk driftsbilde.



Hvert tiende minutt sender Corrigo loggdata till Skyweb.

Jobb med historiske data og sammenlign over tid
Så snart regulatoren har fått kontakt med tjenesten 
starter Skyweb å logge verdier slik at du får tilgang til den 
informasjon du behøver for å kunne følge installasjonene i 
dine bygg over tid – så langt tilbake som et år. 

Bla mellom de ulike månedsoversiktene for å få en generell 
oversikt– eller eksporter dine historiske data til Excel for 
dypere analyser. 

Skyweb gir deg underlaget du behøver for å sammenlikne 
data mellom dine ulike anlegg.

Bruk plattformen og skap merverdi
Med Skyweb kan du f.eks. gi dine kunder eller kollegaer til-
gang till plattformen. For hver Skyweb-konto kan du skape 
et fritt antall brukere med ulike tillatelser. 

Hver bruker får en egen innlogging og ser kun sine bygg, 
samtidig som at du har full oversikt over alle installasjoner. 
Du bestemmer hvilke områder og regulatorer hver bruker 
skal kunne nå. Du kan også velge i hvilken grad du vil tillate 
øvrige brukere å gjøre endringer i hver enkelt oppkoblede 
enhet. 

Merverdien for deg blir at du alltid har kontrollen, samtidig 
som byggeierne får fri tilgang til informasjonen de behøver. 

Du håndterer dine installasjoner, 
Skyweb håndterer resten
Skyweb er riktig verktøy for deg som bare vil fokusere på 
dine installasjoner. 

Du benytter en tjeneste og slipper bekymre deg om vanske-
lige IT-spørsmål. Du arbeider alltid i den nyeste versjonen i 
en driftsikker plattform hvor alt styres automatisk. 

Du slipper å tenke på oppgraderinger og vedlikehold av 
servere og klienter som riskerer å bli umoderne etter bare et 
par år i drift.

Varsling via e-post og en tydlig oversikt på web.

Skyweb gir deg mulighet til å arbeide med valgfri skjerm 
med all funksjonalitet tilgjengelig. Uansett om du arbeider 
med mobilen, nettbrett eller PC har du alltid mulighet til 
å logge inn og arbeide med dine anlegg. Grensesnittet til-
passes automatiskt og gjør jobben enkel for deg.

Du bestemmer hvem som får tillgang

Med Skyweb har vi til og med løst tidligere IT-spørsmål 
som f.eks. faste IP-adresser og nettverksspørsmål angående 
regulatorene. 

Det eneste Skyweb krever er en Internett-tilkobling for 
regulatoren via 3G-modemet. Corrigo vil da finne Skyweb 
automatisk. 
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