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Jalostaa mittaustiedon käyttöösi

Mittalaitteiden ja mittaus-
kohteiden Internet-pohjainen 
valvontajärjestelmä

Todelliset hälytykset oikeaan aikaan 

Monipuoliset tiedonsiirtotavat 

Skaalautuu liiketoimintasi mukaan 

Kehitetty käyttäjien kanssa

Internet-selain riittää

Helppo ylläpitää

LabkoNet®



LabkoNet®-järjestelmän avulla pystyt valvomaan vai-
vattomasti suurtakin määrää erilaisia mittalaitteita ja 
mittauskohteita. Järjestelmä kerää ja siirtää mittaus-
tietoa ja hälytyksiä automaattisesti ja tuo ne sinulle 
nähtäväksi selkeän graafiselle internet-sivustolle tai 
matkapuhelimeen. 
 
LabkoNet helpottaa rutiineitasi ja vapauttaa aikaasi 
muuhun työhön. Mittaustiedot ovat nopeasti kaikkien 
prosessin osapuolien käytössä.

LabkoNet on selkeä SaaS-ratkaisu (Software as a Ser-
vice), jossa ohjelmistoja ei asenneta asiakkaan laitteis-
toihin, vaan ne toimivat palvelimelta tietoverkon kautta 
ja ohjelmistoa käytetään Internet-selaimen avulla. 
 
SaaS:in tuomia etuja ovat minimaaliset investointikus-
tannukset ja erittäin nopea käyttöönotto. Asiakkaan ei  
tarvitse ostaa ohjelmistolisenssejä itselleen eikä huo-
lehtia ohjelmistojen päivityksistä. Lisäksi tietoturva ja 
virustorjunta ovat aina ajan tasalla. 

Milloin, missä ja mitä vain 
LabkoNet on käytettävissä milloin vain. Tarvitset vain inter- 
net-selaimen ja omat tunnukset, joilla pääset kirjautumaan 
järjestelmään. LabkoNet-käyttöliittymä tukee erilaisia pääte- 
laitteita ja sivusto on myös mobiilioptimoitu älypuhelimella 
käyttöä varten. LabkoNet-järjestelmään voidaan liittää erilai-
sia mittauslaitteita ja se voi välittää tietoa eteenpäin muihin 
järjestelmiin.

Kehitetty käyttäjien kanssa 
LabkoNet on ollut käytössä vuodesta 1998 asti ja tällä het-
kellä tuotannossa on neljäs ohjelmaversio. Palvelun kehi-
tyksessä on oltu läheisessä yhteistyössä käyttäjien kanssa 
ja järjestelmä on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi 
käyttää. LabkoNet valvoo kymmeniätuhansia mittauksia ja 
useat sadat käyttäjät kirjautuvat järjestelmään päivittäin.

Skaalautuu liiketoimintasi mukaan 
LabkoNet soveltuu niin yksittäisen kohteen kuin satojen 
kohteiden valvontaan ja sitä on helppo laajentaa. Järjestel-
män avulla helpotat rutiineitasi ja saat aikaa muuhun työhön. 

Tiedot materiaalivirtojen tai työn ohjaukseen kerätään 
automaattisesti ja ne ovat nopeasti kaikkien osapuolten 
saatavilla. LabkoNet ei kuormita omaa organisaatiotasi, sillä 
ylläpito, huolto ja varmuuskopiointi sisältyvät järjestelmän 
palvelumaksuun.

Helppo ylläpitää 
Muutokset ja järjestelmän laajentaminen on vaivatonta. 
LabkoNetin hallintaan ei tarvita omia ylläpito-ohjelmia tai 
työkaluja, www-selain riittää. Toimeksiannostasi teemme toi-
votut muutokset tai jos niin haluat, voimme kouluttaa sinusta 
LabkoNet-ylläpitäjän ja voit itse hallinnoida omia kohteitasi.

Todelliset hälytykset oikeaan aikaan 
Luotettava hälytyksen siirto on yksi LabkoNetin tärkeimmistä 
ominaisuuksista. Järjestelmä tukee hälytysten kalenterisään- 
töjä ja voit esimerkiksi määritellä hälytyksen siirron eri henki- 
löille eri aikaan vuorokaudesta. Halutessasi voit myös viiväs- 
tää ei-kriittisten hälytysten siirron siten, että saat nukkua 
rauhassa ja hälytykset välitetään puhelimeesi aamulla 
haluamanasi ajankohtana.

Mittaukset ja
hälytykset

kerää mittaus-
datan ja jalostaa
sen käyttöösi

Tunnistaminen, 
kuormaus- ja 
purkukoodit

LabkoNet®



Monipuoliset tiedonsiirtotavat 
Mittauskohteista datan siirto tapahtuu usein 
Labcom-tiedonsiirtolaitteiden välityksellä. Tiedonsiir-
rossa voidaan käyttää esim. GSM, GPRS-protokollaa, 
FTP-siirtoa tai LAN-verkkoa. Yleensä palvelumaksu 
sisältää myös tiedonsiirron kustannukset.

LabkoNet®-tiedonsiirtolaitteet

Sujuva toimitusprosessi 
LabkoNetiin liitettävien tiedonsiirtolaitteiden asetukset sekä 
tiedonsiirto testataan aina ennen toimitusta. Näin varmistum-
me siitä, että asennus ja käyttöönotto onnistuvat mahdollisim-
man helposti. Tarvittaessa teemme myös asennuksen, käyt-
töönoton sekä käyttäjien opastuksen järjestelmän käyttöön. 

Hälytykset tekstiviestinä, sähkö- 
postina tai LabkoNet-näkymässä

• Mittausten trendit ja raportit

• Mittausten päivityspyynnöt

• Kulutusennusteet

• Laite- ja huoltokortisto

• Tiedonsiirron valvonta

• Kieliversiot

LabkoNet-palvelimet

GSM   SMS   GPRS
LAN   FTP

www.labkonet.com -sivusto

Labcom 220

Tiedonsiirtoyksikkö teolli-
suuden, kotitalouksien ja 
ympäristöhuollon mittaus- 
ten kaukovalvontaan. So- 
velluskohteina mm. öljyn- 
erotinhälytykset, säiliöiden 
pinnanmittaukset sekä 
pumppaamojen ja kiinteis-
töjen valvonta. Lähettää 
hälytykset ja mittaukset
tekstiviesteinä joko käyt-
täjän GSM-puhelimeen tai 
LabkoNet-palvelimelle.

Labcom 800

Pinnankorkeustietojen keruu- 
ja tiedonsiirtolaite teollisuuden 
telemetriasovelluksiin. Käyte- 
tään säiliöiden ja siilojen täyt- 
tymisen ja tyhjentymisen val-
vontaan teollisuudessa, huolto-
asemilla ja ympäristöhuollossa. 
Tietoliikenne- ja anturiliitynnät 
tehonsyöttöineen yhdessä 
laitteessa. Välittää mittaus- 
ja hälytystiedot LabkoNet- 
järjestelmään. 

Labcom 200

Kenttälaite edulliseen 
tiedonsiirtoon mittauskoh-
teesta internetiin tai matka-
puhelimeen. Yhdistettynä 
pintamittariin se soveltuu 
mm. yksittäisten tuote- tai 
polttonestesäiliöiden etä-
valvontaan, kenttämittaus-
asemien tiedonsiirtoon tai 
vaikka pienehkön pump-
puaseman ohjaukseen. 
Versiot verkkovirralle tai 
akkukäyttöön.

Trident

Trident-järjestelmällä hallin- 
noit ja optimoit helposti poltto- 
aineen varastosäiliöitä. Labko-
Max-anturit mittaavat tarkasti 
tuotepintaa, lämpötilaa ja kon- 
denssiveden määrää. Iso vä- 
rillinen kosketusnäyttö antaa 
selkeät säiliötiedot, raportit 
ja hälytykset. Vaivattomasti 
liitettävissä LabkoNet-järjes- 
telmään.

Liitynnät tuotannonohjaus- 
ja automaatiojärjestelmiin

Tieto-
kanta
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E-mail info@labkotec.fi
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Puhelin 029 006 260
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90240 Oulu
Puhelin 029 006 260

LabkoNet Fuel varmistaa, ettei polttoaine lopu juuri sil-
loin kun myynti vetää. Jakeluasema voi tarkistaa pinta-
tiedot reaaliajassa ja kuljetusten järjestelijä saa nopeasti 
selville säiliötilanteen. Myös myydyt litrat ja säiliöiden 
pinnankorkeudet ovat helposti vertailtavissa.

LabkoNet-palvelusivuilta on aina nähtävissä mm. säiliöi-
den pintatiedot, hälytysten tilat, raportit ja säiliökohtaiset 
trenditiedot halutulta aikaväliltä.

LabkoNet Fueliin voi kytkeä öljyn- ja rasvanerottimien 
hälyttimet. Näin voit keskittyä ydinliiketoimintaasi ja 
ulkoistaa ongelmajätehuollon ammattilaisten käsiin. 
Myös kaksoisvaippasäiliöiden välitilan valvonta 
on vaivatonta LabkoNet Fuelin avulla.

LabkoNet® Fuel

LabkoNet Level -palvelun avulla tiedät varastojen mää-
rät, koko ajan ja kaikkialla. LabkoNet Level automatisoi 
materiaalivarastojen ja logistiikan hallinnan. Tehostuneen 
seurannan ansiosta voit optimoida säiliöiden täyttöjär-
jestystä ja kuljetuksia toimintaasi parhaiten sopivalla 
tavalla.

LabkoNet® Level
LabkoNet Infra on työkalu jätevesi-, kaukolämpö- ja 
puhdasvesiverkostojen valvontaan. Se soveltuu erilais-
ten mittausten – mm. virtaama, paine, vuotovedet ja 
lämpötila – keräämiseen ja käsittelyyn. 
 
Järjestelmän avulla käyttöhenkilökunta saa vaivatto-
masti selville tilatiedot ja hälytykset. LabkoNet Infran 
raportit ja trendit antavat tarvittavat tiedot verkoston 
kunnonvalvontaan, vian hakuun sekä viranomaisrapor-
tointiin.

LabkoNet® Infra

Labkonet TransControl -järjestelmän avulla hallitset 
nouto- ja purkupaikkojen kulunvalvontaa ja porttien 
ohjausta. TransControl-järjestelmässä näkyvät kaikki 
ajoneuvokäynnit ja tiedot ajoneuvojen kapasiteetista, 
ajankohdasta, lastatusta/puretusta materiaalista ja sen 
määrästä.

Seurantaraportteja voit tulostaa kunnossapitoalueittain. 
Laskutus on helpommin hallittavaa ja manuaalinen 
kirjaaminen ja raportointi jäävät kokonaan pois.

LabkoNet® TransControl

LabkoNet® -sovellukset

Tilaa testitunnukset
labkonet@labkotec.fi


