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Nowoczesne ubezpieczenia

Nowy model biznesowy oparty na ubezpieczeniach wykorzystujących technologię IoT

Punktowy audyt ryzyka

Ciągły monitoring ryzyka 24/7

24/7

Polisa tradycyjna

Polisa tradycyjna + klauzule prewencyjne

Internet rzeczy (IoT - Internet of Things)
Rozwiązanie umożliwiające monitorowanie parametrów urządzeń przedsiębiorstwa z wykorzystaniem sieci sensorycznych w celu prewencji szkodowej
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IoT dla przedsiębiorstwa

Monitoring ryzyka z wykorzystaniem technologii IoT

Rejestracja parametrów pracy

Bezprzewodowa komunikacja

Analiza predykcyjna i wizualizacja danych

Alarmy i ostrzeżenia

Sensory

Koncentratory

Platforma IoT

Notyfikacje sms, @

bezinwazyjna instalacja - (cyber risk free)

dostępność do danych i powiadomień o zagrożeniach 24/7

3 / 34

IoT dla przedsiębiorstwa

Zakres rozwiązania
Możliwe scenariusze

Pożar rozdzielnicy elektrycznej
• Skutek: częściowe zatrzymanie działalności, wymiana
rozdzielnicy
• Koszt odtworzenia: ok 100.000 zł, czas przestoju 3 tygodnie

22%

Pożar hali produkcyjnej

awarie instalacji
elektrycznych

• Skutek: całkowite zatrzymanie działalności, utrata mienia i
środków obrotowych
• Koszt odtworzenia: ok 50 mln zł, czas przestoju 18 miesięcy

Awaria silnika
• Skutek: uszkodzenie silnika: wymiana lub naprawa, które mogą
trwać do kilku miesięcy, działania prewencyjne pozwalają na
wydłużenie żywotności silnika nawet o 30%

+30%
żywotność
silnika

Zatrzymanie kluczowego procesu
• Skutek: dla silników wspierających kluczowe procesy –
całkowite zatrzymanie produkcji, przerwanie ciągłości działania
przedsiębiorstwa

-70%
nieplanowane
przestoje

Dodatkowe koszty eksploatacji
• Skutek: niesprawne silniki elektryczne mogą wpłynąć na
dodatkowe zużycie energii elektrycznej nawet o 10%

-10%
zużycie energii
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Zakres rozwiązania
Możliwe scenariusze
Zalanie magazynu
• Skutek: Środków obrotowych i szkody majątkowe

Zalanie serwerowni
• Skutek: Częściowe zatrzymanie działalności i szkody
majątkowe

Zbyt niska/wysoka temperatura i wilgotność w serwerowni
• Skutek: zatrzymanie pracy serwerów, zniszczenie serwerów

Zbyt niska/wysoka temperatura i wilgotność w chłodni
• Skutek: usterka chłodni, utrata zawartości chłodni
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Sensory pomiarowe HCS IoT badają różne parametry

• Temperaturę (-30°C do +70°C)

• Zalanie

• Temperaturę płaszcza silnika

• Wilgotność (0-100%)

• Zanik zasilania

• Wibracje

• Wskaźnik światła

• Pole magnetyczne

• Sensory zasilane bateryjnie. Szacowany czas pracy sensora > 4 lat.
• Komunikacja bezprzewodowa drogą radiową lub Bluetooth do bramek GSM.
• Sensory w zależności od zastosowania posiadają certyfikację HACCP, EN 12830, ETSI 300220 oraz klasę odporności IP 44, 67
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Koncentratory (HUBy)
Sensory przesyłają swoje pomiary
do koncentratorów zainstalowanych
w przedsiębiorstwie klienta,
następnie dane poprzez sieć GSM
trafiają na serwer.

GSM 2G

W koncentratorach zainstalowane
są karty SIM. Dzięki temu
rozwiązanie nie ingeruje w
infrastrukturę klienta dając pełną
niezależność
i niezawodność.

Rozwiązanie posiada dynamiczne przełączanie się pomiędzy operatorami GSM zapewniając niezawodność transmisji.
Dla wymagających instalacji możliwe jest rozszerzenie zasięgu sygnału urządzeniami wzmacniającymi.
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Kluczowe etapy procesu IoT
Negocjacje
Określenie punktów krytycznych

Przedstawienie oferty
Akceptacja oferty
Instalacja
Uruchomienie systemu IoT
Udostępnienie portalu
Monitoring
Notyfikacje o alertach i alarmach
Weryfikacja i podjęcie działań
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Określenie punktów krytycznych
Internet rzeczy wspierając ciągłość biznesu klienta
korporacyjnego powinien być dopasowany w zakresie
istotności miejsc pomiaru. Dobrze zaplanowana instalacja
pozwoli precyzyjnie określić zakres rozwiązania oraz
przygotować się zespołowi inżynierów przed instalacją.
Ankieta zawiera pytania dotyczące oferowanych obszarów
(rozdzielnice elektryczne, silniki elektryczne, serwerownie,
inne pomieszczenia takie jak chłodnie).
Ankieta jest kierowana do osób odpowiedzialnych
za utrzymanie procesów w przedsiębiorstwie.
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Instalacja i uruchomienie

Inżynier HCS w sposób bezinwazyjny instaluje sensory
w wyznaczonych obiektach w przedsiębiorstwie. W trakcie instalacji
weryfikuje poziom sygnału pomiędzy sensorami a koncentratorami i
planuje ich odpowiednie umiejscowienie.
Po zakończeniu instalacji klient posiada dostęp do platformy HCS IoT
wraz z skonfigurowanymi notyfikacjami.

Czas instalacji: 2-6 godzin, w zależności
od wielkości instalacji i warunków
technologicznych w miejscu montażu.
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Platforma HCS IoT
• Intuicyjny dashboard użytkownika

• Monitoring 24 h / 7 dni w tygodniu
• Notyfikacje o ostrzeżeniach i alarmach
• Generowanie raportów z funkcjonujących
rozwiązań

• Prezentacją danych pomiarowych w
postaci wykresów
• Dostęp do danych historycznych
• Dane pomiarowe dostępne w czasie
rzeczywistym
• Dostęp do platformy dla wskazanych
służb np. utrzymania ruchu
• Możliwość korzystania z platformy na
dowolnym urządzeniu mobilnym z
dostępem do Internetu
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Monitoring i notyfikacje o ostrzeżeniach
i alarmach
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Weryfikacja i podjęcie działań przez klienta

Dokręcenie
poluzowanego styku

Uruchomienie dodatkowego
chłodzenia serwerów

Naprawa zasilania
chłodni

Naprawa
lub wymiana
silnika
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Dlaczego my
• Wielopunktowy system monitoringu ryzyka
• Korzystamy z certyfikowanych rozwiązań (HACCP, EN 12830, ETSI 300220)
• Rozwiązanie wypracowane na bazie wieloletniego doświadczenia inżynierów

Jak działamy?

Dodatkowe korzyści

• Dostęp do portalu z danymi w czasie
rzeczywistym

• Minimalizacja ryzyka przerwania ciągłości
działania

• Alarmy o zagrożeniach przekazywane
bezpośrednio do wskazanych pracowników

• Zmniejszenie prawdopodobieństwa pożaru
przedsiębiorstwa

• Udostępnienie urządzeń monitorujących
punkty krytyczne procesów

• Niższe koszty serwisu i eksploatacji
urządzeń

• Stałe wsparcie techniczne inżynierów

• Stabilność relacji z kontrahentami
• Unikanie strat wizerunkowych
• Alternatywny system monitoringu
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hcs@ergohestia.pl

hcs.ergohestia.pl
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