
Asix Mobile stanowi rozszerzenie zestawu narzędzi i programów dostępnych w 
ramach systemu wizualizacji i kontroli procesów Asix o funkcjonalności 
dedykowanej dla wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych typu smartfon lub 
tablet. Łatwy dostęp do danych, szybkie dostosowywanie prezentacji do własnych
potrzeb, funkcje sterowania i bezpieczeństwo komunikacji, to główne cechy Asix 
Mobile. 

Asix Mobile umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego interfejsu służącego do 
wizualizacji wybranych pomiarów kontrolowanego obiektu, a także sterowania 
jego pracą. Sposób tworzenia i obsługi interfejsu graficznego został w 
maksymalnym stopniu dostosowany do użycia na urządzeniach z ekranami o 
niewielkich rozmiarach. Duży nacisk został położony na efektywne wykorzystanie 
ekranów dotykowych. Asix Mobile może zostać uruchomiony na urządzeniach 
mobilnych z systemem Android i iOS.

Dzięki Asix Mobile użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp do danych 
niezależnie od tego gdzie się znajduje. Możliwe jest śledzenie bieżącej wartości 
pomiarów oraz przeglądanie historii ich zmian. W razie konieczności można 
wpłynąć na bieg procesu poprzez wysłanie zdalnego sterowania lub nastawy. 
Zapewniona jest także kontrola stanu alarmów łącznie z funkcją potwierdzania ich
odczytu. Co więcej, Asix Mobile potrafi aktywnie powiadomić o nowym alarmie 
nawet wtedy, gdy aplikacja nie jest aktualnie uruchomiona. Asix Mobile posiada 
także funkcję wymiany informacji z obsługą obiektu pracującą na stanowiskach 
lokalnych przy pomocy notatek tekstowy – wskazówki i polecenia wprowadzone 
na urządzeniu mobilnym, przesyłane są na ekrany synoptyczne stanowisk 
dyspozytorskich.

Aplikacje Asix Mobile mogą być zastosowane na wiele sposobów. Oto niektóre ze 
scenariuszy użycia. 

Zdalna kontrola w rozległych instalacjach

Asix Mobile pozwala zachować kontrolę nad dużymi i rozproszonymi instalacjami, 
jak oczyszczalnie ścieków, wodociągi, sieci ciepłownicze, sieci przesyłu ropy i 
gazu, elektrownie słoneczne i wiatrowe, światła drogowe, sieci tramwajowe i 
autobusowe. Można reagować na zdarzenia bez konieczności dojazdu do 
wybranych punktów sieci, nie opuszczając biura lub w trakcie dyżurów 
domowych.

Sterowanie pracą urządzeń bez własnych paneli kontrolnych

Asix Mobile może służyć, jako podstawowe narzędzie do nadzoru i sterowania 
pracą urządzeń i maszyn, które nie posiadają żadnego innego, stałego interfejsu 
operatorskiego. Za pomocą jednego tabletu można obsłużyć wiele takich 
urządzeń obniżając koszty wyposażenia. 

Inteligentny budynek zarządzany przy pomocy smartfonu 

Asix Mobile umożliwia wszechstronne zarządzanie budynkiem wyposażonym w 
automatykę budynkową bezpośrednio przez smartfon. Dzięki temu można 
sterować pracą sprzętów elektronicznych, a także oświetleniem, roletami, 
ogrzewaniem, klimatyzacją czy systemem alarmowym. Zakres zastosowania 
sięga od małych domów jednorodzinnych po bloki mieszkalne, hotele, duże hale 
produkcyjne czy centra handlowe.



Utrzymanie ruchu i zarządzanie produkcją 

W zakładzie produkcyjnym dostęp do wiarygodnych informacji o procesach i 
produkcji oraz możliwość sterowania produkcji w czasie rzeczywistym staje się 
koniecznością. Asix Mobile na przenośnym urządzeniu pozwala inżynierom 
utrzymania produkcji być na bieżąco – mieć od ręki informacje o przebiegu 
procesu, sytuacjach alarmowych i usterkach, konieczności podjęcia działań 
konserwacyjnych - zdalnie, z dowolnego miejsca w zakładzie. 

Komunikacja pomiędzy stanowiskiem serwera Asix, a urządzeniami mobilnymi 
Asix Mobile odbywa się z wykorzystaniem protokołu http. Pozwala to na 
swobodny transfer danych w sieci Internet. W celu zabezpieczenia danych przed 
niepowołanym dostępem w sieciach zewnętrznych, Asix Mobile umożliwia 
włączenie szyfrowania transmisji. 

Oprócz zabezpieczeń na poziomie transmisji danych, Asix Mobile stosuje także 
zabezpieczenia poprzez autoryzację uprawnień użytkowników. Każdy dostęp do 
aplikacji Asix Mobile wymaga od użytkownika zalogowania się. Weryfikacja 
poprawności zalogowania i uprawnień odbywa się na serwerze aplikacji Asix z 
wykorzystaniem jego centralnej bazy użytkowników.

http://www.asix.com.pl/pl/o_asixie/asix_mobile/film_instruktazowy/ 

http://www.asix.com.pl/pl/o_asixie/asix_mobile/film_instruktazowy/

