
Dräger Gas Detection Connect predstavlja vašo pot v digitalno prihodnost 
varnosti pri delu. Sistem poveže posamezne izdelke Dräger s pomočjo 
pametne programske rešitve. Zahvaljujoč dostopu neodvisno od lokacije in 
časa lahko svojo opremo upravljate optimalno, prav tako pa boste vedno 
razpolagali s podatki o lokaciji in stanju vaše opreme za zaznavanje plinov in 
o osebju. Na ta način boste zaščitili svojo delovno silo in hkrati povečali 
učinkovitost svojega obrata.

Sistem programske opreme
Gas Detection Connect
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Gas Detection Connect
Naša programska rešitev v oblaku 
posamezne izdelke poveže v pametni 
sistem.

Microsoft® Azure
Vmesnik v oblaku za 
varno in prilagodljivo 
shranjevanje podatkov iz vseh naprav.

Dräger X-dock®
Vsi ključni podatki 

so neposredno preneseni 
v vmesnik v oblaku in so 

na voljo v spletni aplikaciji.

Aplikacija Gas Detection Connect
Prenesite aplikacijo za pametni telefon za zajem 

podatkov in njihovo pošiljanje v vmesnik v oblaku.

Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth® SIG, Inc. 
Microsoft® Azure je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft®.

Dräger X-am® 2800
Natančni detektor za več vrst 

plinov izmeri do štiri vrste plinov, 
v sistem posreduje podatke, 

pridobljene v realnem okolju, 
ter ponuja zmogljivo upravljanje 

naprav v skupini.

Dräger Pac® 
Robustni detektor za eno vrsto 
plina s funkcijo Bluetooth® hitro 
in natančno izmeri in v sistem 
posreduje podatke, pridobljene 
v realnem okolju.
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Prednosti

Najboljši pregled – vedno in povsod

Prek spletne aplikacije si lahko ogledate položaj in gibanje ljudi neodvisno od časa in lokacije, in sicer na 
osnovi podatkov GPS pametnih telefonov. Podatke, v živo pridobljene z napravami Dräger Pac in X-am-2800, 
kot so izmerjene vrednosti in stanje naprave, je mogoče preveriti prek spletne aplikacije. V primeru alarma boste 
nemudoma obveščeni. Najbolje pa je, da plačate le to, kar uporabite. Zaračunajo se samo tiste ure, v okviru 
katerih se podatki prenesejo v vmesnik v oblaku.

Učinkovito upravljanje opreme

V spletni aplikaciji Dräger Gas Detection Connect si lahko enostavno in hitro ogledate podatke o vaših 
napravah. Podatki, potrdila in rezultati preskusov detektorja plina se v vmesniku v oblaku shranijo prek 
priklopnih postaj Dräger X-dock. Upravljanje in shranjevanje podatkov naprav, podatkov o preskusih, izmerjenih 
podatkov in drugih informacij ureja vmesnik v oblaku Azure Cloud, ki podatke sprejema od povezanih testnih 
postaj. Vendar pa se lahko podatki pretakajo tudi v drugo smer: posodobitve strojne programske opreme 
testnih postaj je mogoče izvesti prek vmesnika v oblaku. Ker so vaše priklopne postaje X-dock vedno povezane, 
vam ponujamo poštene fiksne cene.

Idealna uporaba zbranih podatkov

Uporabniku prijazna zasnova omogoča optimalen vpogled v vaše podatke in njihovo uporabo. Tako dogodke  
v živo kot pretekle dogodke, ki so bili preneseni in dokumentirani v vmesniku v oblaku ali zabeleženi prek 
aplikacije na pametnem telefonu ali priklopnih postaj Dräger X-dock, si je mogoče ogledati in jih kadar koli 
izvoziti. Podatke o vaših dogodkih in napravah je mogoče urediti z uporabo različnih filtrov in funkcij iskanja ter 
jih zbrati in izvoziti v dokument Excel.

Prilagodljive funkcije

Zahvaljujoč naprednemu sistemu upravljanja vlog in pravic lahko sistem enostavno prilagodite sistem svojim. 
Sami se odločite, ali je vašim uporabnikom omogočen pregled nad ljudmi na zemljevidu, ali si lahko ogledujejo 
izpisana imena ali pa identifikacijske šifre ter ali lahko dostopajo do priklopnih postaj. Nastavljene pravice 
omogočajo ustvarjanje specifičnih vlog in njihovo posamično dodeljevanje uporabnikom.

Zaščita in varstvo podatkov

Obseg ukrepov zagotavlja varstvo in zaščito vaših podatkov, ki so varnostno kopirani v oblak vsaj vsakih šest ur: 
z nastavitvijo vlog in pravic lahko osebam dodelite možnost vpogleda v osebne podatke. V primeru odsotnosti 
alarma se lokacijski profili po eni uri ločijo od osebnih podatkov. Visoki varnostni standardi veljajo seveda za 
možnosti dostopanja, šifriranje ter za zagotavljanje naprav.
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Načrtovani stroški IT

Dräger Gas Detection Connect je sistem, ki ne predvideva podpore oddelka IT in je primeren za takojšnjo 
uporabo. Prek spletne aplikacije lahko začnete programsko opremo uporabljati kmalu po zaključenem naročilu. 
Stroške IT-infrastrukture za programsko opremo v celoti krije Dräger. To pomeni: v licenco so vključeni uporaba 
storitve Microsoft® Azure Cloud, gostovanje podatkov, posodobitve programske opreme in podporne funkcije. 
Z našo osrednjo programsko rešitvijo Software-as-a-Service (SaaS) lahko močno zmanjšate obremenjenost  
na področju IT.

Visoki standardi zaščite podatkov

Kibernetska varnost igra bistveno vlogo na vsaki stopnji razvojnega cikla. Na tem področju izpolnjujejo naši 
izdelki najvišje standarde. Z namenom nadzora, vzdrževanja in nenehnega izboljševanja varnosti podatkov  
v podjetju Dräger uporabljamo varnostni informacijski sistem ISMS (Information Security Management System).

Prednosti
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Neue Bezeichnung: 

Case 1 B // Arbeitsplanung & Vorbereitung

Gas Detection Connect – upravljanje sredstev

Povečajte svojo učinkovitost – v spletni aplikaciji Dräger Gas Detection Connect lahko enostavno in hitro 
pridobite podatke iz vaših povezanih priklopnih postaj X-dock. Neposredno si je mogoče ogledati dogodke, 
potrdila, rezultate preskusov ter podatke o umerjanju.

Gas Detection Connect – nadzor v živo

Povečajte varnost svojega obrata – prek spletne aplikacije si lahko ogledate položaj, premikanje in stanje oseb 
in naprav za detekcijo plina, npr. v primeru alarma, ne glede na čas in lokacijo.
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Dräger X-am 2800 je detektor za več vrst plinov, ki meri do štiri pline, in  
je opremljen z novo razvitim tipalom CatEx. Skupaj s programsko opremo 
Dräger Gas Detection Connect omogoča prenos podatkov v živo ter 
enostavno upravljanje naprav v skupini. Naprava X-am 2800 je zasnovana 
za osebni nadzor in zagotavlja najvišjo raven varnosti ter nizke stroške 
lastništva.

Dräger X-am® 2800
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Microsoft® Azure je javna storitev v oblaku, ki zagotavlja najvišjo raven 
varnosti. To potrjujejo certifikati in več kot 50 uradnih potrdil. Znamka 
Microsoft zagotavlja razpoložljivost in zaščito podatkov po vsem svetu. 
Kot zlati partner podjetja Microsoft za vas uvajamo rešitve po meri in 
omogočamo usmerjeno uporabo prednosti obsežne Microsoftove 
infrastrukture. To omogočamo skozi celovito programsko rešitev SaaS  
za kar maksimalno učinkovitost.

Vmesnik Microsoft®

D
-3

79
09

-2
02

1

Aplikacijo Gas Detection Connect lahko namestite na pametne telefone 
z operacijskimi sistemi iOS* ali Android*. Prek aplikacije se podatki iz 
posameznih detektorjev plina, informacije o meritvah v živo in podatki  
o poziciji GPS prenesejo neposredno v vmesnik v oblaku.
*Upoštevajte zahteve za minimalno različico

Aplikacija Gas Detection Connect
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Ta spletna aplikacija ne predvideva namestitve. Po uspešni registraciji  
v spletu je do aplikacije mogoče enostavno dostopati in jo uporabljati 
prek brskalnika Google Chrome. Predstavlja vaš nadzorni center in 
podatkovno središče. V nekaterih primerih je mogoče uporabljati tudi 
tablice, npr. za nadzor delovne skupine.

Spletna aplikacija Gas Detection Connect

Deli sistema
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Deli sistema
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Serija Dräger X-dock® omogoča popoln nadzor nad vašimi prenosnimi 
instrumenti za zaznavanje plinov Dräger. Samodejni preizkusi delovanja 
in umerjanja z zmanjšano porabo preizkusnega plina ter krajšimi 
preizkusnimi časi prihranijo čas in denar. Izčrpna dokumentacija in 
ocene vam zagotavljajo jasen pregled. Ko ste povezani v splet, priklopna 
postaja pošilja relevantne podatke neposredno vmesniku v oblaku  
Gas Detection Connect.

Dräger X-dock®
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Podatki za naročanje

Gas Detection Connect
Licenca Intro vključuje: dostop, infrastrukturo, povezavo do 99 
postaj X-dock, 5,000 kreditnih točk, ki veljajo eno leto po aktivaciji. 37 19 332
Licenca Basic
vključuje: dostop, shranjevanje podatkov, vzdrževanje, samodejne
posodobitve funkcij, odpravljanje napak, 24-urna telefonska pomoč 37 19 809
Licence Asset  
vključujejo: povezavo s podprtimi priklopnimi postajami X-dock

Asset Lite  
ena priklopna postaja X-dock, nerazširljiva, ne potrebuje osnovne 
licence Basic 37 19 811
Licenca Asset  
poljubno število priklopnih postaj X-dock, potrebna osnovna licenca 
Basic 37 19 810
Licenca Gateway  
vključuje: kreditne točke za pošiljanje podatkov v živo vmesniku

Kreditne  
točke so na voljo za naročilo v paketih po 1.000 kreditnih točk. 37 19 814
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Opombe
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Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19 
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel  +386 1 561 2263
Fax  +386 1 561 2265

SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija

www.draeger.com

V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi,
v kateri se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.

Poiščite vašega lokalnega 
predstavnika na: 
www.draeger.com/contact


