Hallitse maailmaasi

”Yritykset supistuvat ja
kasvavat, ihmiset ja tarpeet
vaihtuvat, jatkuvasti.
Mahdollisuus liikkua
sujuvasti on liiketoiminnan
kulmakiviä. Järjestelmien
on palveltava ihmisiä
ja erityisesti heidän
liikkumista. Megaflex haluaa
mahdollistaa henkilöiden
toisistaan poikkeavien
liikkeiden hallinnoinnin
helpommin.”

Megaflex – Hallitse maailmaasi
”Olemassa olevat
järjestelmät kertovat
asiakkaille, miten
heidän tulee
toimia tai rakentaa
organisaationsa.
Meillä asiakas kertoo,
miten Megaflex toimii.
Mahdollistamme
asiakkaillemme
palvelut, jotka
joustavat ja
skaalautuvat
tarpeiden mukaan.”

Megaflex on muuttanut maailmaa tuomalla markkinoille aivan uudenlaisen ohjelmistoratkaisun.
Tuotamme pohjoismaisia innovaatioita,
joilla helpotetaan kulkemista ja kiinteistöjen hallintaa. Ratkaisumme turvallisuustaso
on niin korkea, että voimme keskittyä kulkemisen rajoittamisen sijaan siihen, kuinka
kulkemista ja sen hallintaa helpotetaan.
Olemassa olevat järjestelmät kertovat asiakkaille, miten heidän tulee toimia tai rakentaa organisaationsa. Meillä asiakas kertoo, miten Megaflex toimii.
Mahdollistamme asiakkaillemme palvelut,
jotka joustavat ja skaalautuvat tarpeiden
mukaan.

Kokonaisvaltaisia tuoteja palveluratkaisuja
Teemme turvallisuus-, kiinteistö- ja rakennusalalle kokonaisvaltaisia kulkemista parantavia ohjelmistoratkaisuja. Olem-

”Kun yhdistämme ammattitaidon ja tahdon
palvella asiakasta sekä oikeat tuotteet ja
asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen, voimme
olla vakuuttuneita onnistuneesta palvelusta.”
Juha Saari
Toimitusjohtaja — Megaflex Oy

me panostaneet tehokkuuteen ja asiakkaan
kannalta taloudelliseen ajatteluun.
Megaflex Oy:ssä ja sen yhteistyöyrityksissä työskentelee satoja alansa parhaita
ammattilaisia. Olemme muuttaneet tapaa
toimia vaativassa toimitusketjussa ja sitä
kautta mahdollistaneet tehokkaan kumppanuusjärjestelmän asiakkaan eduksi.
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Suunnittelu– ja konsultointipalvelut ovat
osa jokapäiväistä toteutustamme. Olemme
rakentaneet vaativia kokonaisuuksia globaalisti ja haluamme jakaa tämän tietotaidon asiakkaidemme hyväksi.

Kokonaisratkaisuna
SaaS—Software
as a Service

Megaflex on uudenlainen Software as a Service, eli
SaaS-palvelu. Tämä tarkoittaa, että ohjelmisto on saatavilla pilvipalveluna ilman suuria laiteinvestointeja.
Megaflex on suunniteltu korvaamaan perinteiset, raskaat valvontajärjestelmät.

Vain yksi käyttöliittymä
Ohjelmistoratkaisu voidaan ottaa käyttöön nopeasti,
sillä se toimii selainpohjaisella käyttöliittymällä. Tämä
mahdollistaa järjestelmän käytön myös mobiilisti,
ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttöliittymällä hallitset ihmisten liikkumista ja tilojen käyttöä reaaliaikaisesti, joustavasti ja tehokkaasti.

Ohjelmiston integrointi

Megaflex
Käyttöliittymä

Teollinen
Internet

Asiakkaan
Integrointi

Maailmanlaajuinen
palvelu

Uuden verkkorakenteensa ansiosta Megaflex voidaan
integroida monimutkaisiin ympäristöihin. Integrointi
on meille jokapäiväistä tekemistä; se on helppoa ja
nopeaa. Integrointi erilaisten olemassa olevien järjestelmien kanssa on tehokasta ja se säästää aikaa. Helppo integroitavuus ja edistynyt käyttöliittymä takaavat,
että saatte jatkossa tehokkaamman työympäristön.

Palvelu elää liiketoiminnan mukana
Käyttöliittymään voi rakentaa helposti hallittavia
globaaleja ympäristöjä ilman kapasiteettien rajoja.
Megaflex mahdollistaa hallinnan suurista kiinteistömassoista aina yksittäisiin kohteisiin saakka. Reaaliaikainen ylläpito onnistuu etänä käytännön yksityiskohtia myöten. Vuosittaisten palveluun kuuluvien
päivitysten johdosta ratkaisun joustavuus on taattu
myös tulevaisuudessa.
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Valitse
haluamasi
ohjelmistomoduulit

Käyttöliittymä

Moduulit

Kulunhallinta

Valvonta

Megaflex-ohjelmistoalusta on helposti muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit valita
ne ohjelmistomoduulit, jotka vastaavat tarpeitasi parhaiten. Et siis maksa mistään tarpeettomasta. Kaikki moduulit ovat käytettävissä saman
käyttöliittymän kautta.

Talotekniikka Projektinhallinta

Työaika

Tilavaraus

Vierailijahallinta Lounaspalvelut

HTTP SERVICE API

AD/Master

Customer
Integration
Software

Configuration
Server
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Pysäköinti

Viestintä

Työmaa

Megaflex-käyttöliittymä
Megaflex-palvelujen käyttöä varten tarvitset vain toimivan selainyhteyden – tarjoamme kaikki ratkaisumme ketteränä SaaS- eli
Software as a Service-ohjelmistopalveluna
perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijaan.
Megaflex on joustava ja edullinen ylläpitää
ja laajentaa.

Palvelu skaalautuu globaaliin
käyttöön vaivattomasti—yhden
käyttöliittymän kautta hallitset
maailmaa reaaliaikaisesti
Käyttöliittymällä voidaan hallita rajatonta määrää kiinteistöjä, ovia tai henkilöitä,
jolloin vältytään kiinteistökohtaisilta palvelin- ja ylläpitokustannuksilta. Palvelimen
toimivuus ja ylläpito sisältyvät Megaflexin
tarjoamaan palveluun.
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Korkea tietoturvataso
Megaflex on myös tietoturvallisin tapa ohjata ihmisten liikkumista ja tilojen käyttöä. Ratkaisun korkean tietoturvatason takaa tietoliikenteen pankkitasoinen SSH/
AES-salaus sekä luotettava konesalipalvelu. Megaflex on huomattavasti korkeampi
turvatasoltaan verrattuna perinteisiin, teknisesti raskaisiin, suljettuihin järjestelmiin.

Käyttöoikeuksien määritteleminen
Käyttöliittymä on helppokäyttöinen. Se
tuottaa statistiikkaa, joka helpottaa niin
isojen kuin pienienkin kokonaisuuksien
hallitsemista. Käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa käyttäjäkohtaisesti, joten voit valita mitkä ominaisuudet ovat saatavilla
millekin käyttäjälle.

Graafinen käyttöliittymä tuottaa
statistiikkaa, joka helpottaa
niin isojen kuin pienienkin
kokonaisuuksien hallitsemista
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Megaflex - Greenbox
Megaflexin kehittämä Greenbox on monipuolinen ja joustavasti ohjelmoitavissa

asti. Megaflex–käyttöliittymällä hallitset
Greenboxia — valta hallita siirtyy siis suo-

voidaan korvata yhdellä modernilla laitteella. Greenboxin asentaminen käy no-

oleva laite joka perustuu teolliseen inter-

raan kätesi ulottuville.

peasti ja laitteen ylläpito, vianmääritys ja

netiin. Yksi laite ohjaa useita eri sähköisiä
komponenttia kuten lukkoja, lukijoita, ri-

Kustannustehokas ratkaisu

huolto on helppoa ja onnistuu myös etänä.
Megaflexin palvelu sisältää laitteiden ta-

kosilmoittimia tai mitä tahansa muita sensoreita aina ilmanlaadun mittaamiseen

Greenbox on kustannustehokas ratkaisu.
Kalliit, vaikeasti ylläpidettävät järjestelmät

kuun, ylläpidon sekä huollon. Kalliita ylläpitosopimuksia ei siis tarvita.

100% suomalainen Greenbox siirtää yrityksesi nykyaikaan
Yksinkertaisuutta
ja joustavuutta IP-tekniikalla
Nykyaikainen prosessoritekniikka, monipuoliset sisääntuloliitännät ja langattomat
ominaisuudet (Wifi/LAN/4G) mahdollistavat sähköisten komponenttien helpon liittämisen Greenboxiin. Etähallittavuus antaa
joustavuutta päivitys– ja diagnostiikkatilanteissa ja HTTPS-protokolla varmistaa
liikenteen pankkitasoisella salauksella. Offline-tilassa on yli kahdentoista miljoonan
tapahtuman loki. Greenboxin toimivuus on
siis taattu myös mahdollisten verkko-ongelmien aikana.
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Korvaa
olemassa
olevat
järjestelmät
Megaflex tuo vanhanaikaiset, jäykät järjestelmät ajan tasalle helpottamalla niiden hallintaa. Greenbox voidaan helposti liittää yrityksen olemassa oleviin
järjestelmiin. Voit hyödyntää vanhoja
kaapelointeja, lukijoita ja kulkutunnisteita, sillä Greenbox on helposti liitettävissä näihin. Siirtyminen vanhoista järjestelmistä Megaflexiin käy yllättävän
helposti.
Megaflex on rakennettu korvaamaan
olemassa olevat raskaat ja suljetut valvontajärjestelmät. Toimivan ja käyttäjäystävällisen järjestelmän rakentaminen ei ole koskaan ollut näin vaivatonta.

VANHAT JÄRJESTELMÄT

MEGAFLEX

Oviohjain
Oviohjain
Oviohjain
Oviohjain

Pääteohjain

Väyläohjain

Client

Paikallinen palvelin
tai ASP

Keskitin

Client

SaaS-palvelu
Konesalipalvelu
Pilvipalvelu
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Rajoittamaton käyttöliittymä

Megaflex
soveltuu
kaikkiin eri
ympäristöihin

Megaflex soveltuu käytettäväksi kaikkiin eri ympäristöihin, kuten
muun muassa suuryrityksiin ja valtionhallintoon. Megaflexin vahvinta osaamista ovat erityisesti suuret henkilömassat ja niiden
liikkeen hallitseminen. Ratkaisumme toteutetaan aina lainsäädännön sekä toimiala– ja yritysvaatimusten mukaisesti.
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BANK

Megaflex Oy
Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki
www.megaflex.fi
info@megaflex.fi
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