
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Το Captum κάνει εύκολο το στήσιμο μιας 
ιστοσελίδας πραγματικού χρόνου, που 
παρουσιάζει μετρήσεις καταγραφικών, 
τα οποία έχουν σταλεί σε μία διαδικτυα-
κή βάση δεδομένων. Διατίθενται και τα 
μετρούμενα δεδομένα και στατιστικά 
των δεδομένων. 
 
 
Το Captum μπορεί να ρυθμιστεί για να επιτρέ-
πει είτε ιδιωτική είτε δημόσια πρόσβαση στα 
μετρούμενα δεδομένα. 
 
Αυτή είναι μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε 
και υποστηρίζεται από την Σύμμετρον. Είναι 
δωρεάν στους χρήστες καταγραφικών Stylitis.   
 
 

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 
 Stylitis-10 (όλες οι εκδόσεις). 

 Stylitis-Power. 

 Stylitis-50 
 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Μέρος ενός πλήρους συστήματος, το, Captum 
συνεργάζεται με: 
 

 Diameson, τον GPRS gateway server  της 
Symmetron. Το καταγραφικό ή το Sym-o-
net ενεργεί ως client στο Diameson. Τα 
δεδομένα θα σταλούν στη βάση δεδομέ-
νων του Captum μέσω του GPRS modem 
(ενσωματωμένο ή εξωτερικό Sym-o-net) ή 
μέσω ενσωματωμένης μονάδας Ethernet 
του Stylitis-10. 

 
 
Για λεπτομερείς προδιαγραφές, παρακαλείστε να 
ανατρέξετε στα φύλλα προδιαγραφών ξεχωριστών 
προϊόντων.  

 
 
 
 
 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Τα δεδομένα αποστέλλονται στη βάση κάθε στατι-
στικό διάστημα. 

 Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τα πρόσφατα 
καταγραφέντα δεδομένα  

 Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα γρά-
φημα μεταξύ ενός εύρους ημερομηνιών. Το γρά-
φημα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. 

 Ειδικά για τον Stylitis-10, οι εγγραφές alarm εξό-
δων ελέγχου και PV alarm αποστέλλονται επίσης 
στη βάση, ενώ μια ειδοποίηση email αποστέλλεται 
στον χρήστη της τοποθεσίας (στη διεύθυνση email 
της εγγραφής τους). 

 Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν επίσης όλα τα 
alarms που παράχθηκαν μεταξύ ενός εύρους ημε-
ρομηνιών, σε μορφή πίνακα. 

 Τέλος, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν στατιστικά 
δεδομένων, σε μορφή bar graph, ανά ώρα, ανά η-
μέρα του μήνα, ανά ημέρα της εβδομάδας και ανά 
μήνα. 

 Οι πληροφορίες τοποθεσίας περιλαμβάνουν περι-
γραφή, Serial Number και Password καταγραφικού, 
φωτογραφία, γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Η γε-
ωγραφική τοποθεσία μπορεί να επιλεγεί στο χάρ-
τη.  

 Οι τοποθεσίες μπορούν να επιλεγούν κατ’ όνομα ή 
κάνοντας click σε ένα χάρτη. 

 Το Captum επίσης υποστηρίζει εφαρμογές όπου τα 
δεδομένα των καταγραφικών προορίζονται να εί-
ναι ελεύθερα διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Οι 
δημόσιες τοποθεσίες είναι διαθέσιμες μόνο για 
προβολή. 

 Συμβατό με στάνταρ Internet browsers (IE, Firefox, 
Chrome, κλπ.) 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Το Captum διαμορφώνεται σε 2 βήματα: 
 

 Το πρώτο βήμα απαιτεί οι χρήστες να καταχωρή-
σουν τα καταγραφικά τους στο Captum, βάσει Se-
rial number και Password (απαιτείται). Οι χρήστες 
μπορούν να προσωποποιούν την εμφάνιση της το-
ποθεσίας προσθέτοντας φωτογραφίες και περι-
γραφές. Μπορούν να προσθέσουν ακόμα και το 
δικό τους λογότυπο.  

 Το δεύτερο βήμα είναι να ρυθμιστεί το καταγραφι-
κό για τη μέθοδο σύνδεσης μεταξύ του καταγραφι-
κού και του υπολογιστή. Η σύνδεση μπορεί να 
είναι είτε μέσω  GPRS modem (ενσωματωμένου ή 
εξωτερικού Sym-o-net) ή μέσω ενσωματωμένης 
μονάδας Ethernet του Stylitis-10, ως client. 

 
Έπειτα, οι μετρήσεις των καταγραφικών είναι διαθέ-
σιμες, μέσω ενός web browser, οπουδήποτε στον 
κόσμο. 
 
 
Το Symmetron είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα. Τα Stylitis, Opton, 
Captum, Diameson, VeriVane και Emmetron,είναι εμπορικά σήματα της εταιρίας 
Σύμμετρον. Όλα τα άλλα σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. 

 

 
 

Χάρτης 

 

 
Προβολή τοποθεσιών 

 

 
Γράφημα πραγματικού χρόνου 

 
Στατιστικά ανά ημέρα της εβδομάδας 

 
Tel: +30-2106034002 
 Fax: +30-2106034003 

http://www.symmetron.gr 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

 

Πληροφορίες για προγραμματιστές 
 
Τα δεδομένα από την βάση του Cap-
tum είναι διαθέσιμα σε όσους ανα-
πτύσσουν εφαρμογές, μέσω ενός 
απλού API. 
 
Στο API δίδονται ο αριθμός σειράς 
του καταγραφικού, η ημερομηνία 
έναρξης και λήξης των δεδομένων 
και επιστρέφονται αποτελέσματα σε 
μορφή αρχείου XML. 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτο-
μέρειες. 
 


