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Pilvipalvelu turvavalaistusjärjestelmien 
hallinnointiin ja raportointiin 
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MyTeknoware on turvavalaistusjärjestelmien hallinnointi- ja raportointipalvelu, 
josta näet kaikkien kiinteistöjesi turvavalaistusjärjestelmien tilanteen yhdellä 
kertaa. Pilvipalveluna toimivaan portaaliin pääset kirjautumaan missä ja milloin 
tahansa ilman erillisiä ohjelmia. MyTeknoware valvoo turvavalaistusjärjestelmiä 
puolestasi ja lähettää ilmoitukset suoraan sähköpostiisi valitsemallasi aikavälillä.

MyTeknoware pitää  
sinut aina ajan tasalla

Et tarvitse enää etävalvonnalle varattua erillistä 
pääte laitetta tai manuaalisia järjestelmien tarkistuksia 
paikan päällä. MyTeknowaren käyttöön tarvitset vain 
toimivan internet-yhteyden ja oman puhelimesi tai 
tietokoneesi. Yksinkertaisen käyttöliittymän ansiosta 
näet heti aloitusnäkymässä kaikkien turvavalaistus-
järjestelmiesi tilan ja mahdolliset vikailmoitukset 
reaaliajassa riippumatta kokonaisuuden laajuudesta. 
Palvelun käyttöönotto ei vaadi ennakkoinvestointeja 
MyTeknoware-lisenssin lisäksi. Riittää, että MyTek-
noware on kytketty yhteensopivaan Teknowaren 
turvavalaistusjärjestelmään.
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Miksi  
MyTeknoware?
Kaikki tieto saatavilla nopeasti ja helposti
Näet kaikki turvavalaistusjärjestelmäsi 
yhdellä  silmäyksellä portaalista.  Halutessasi 
voit myös tilata koosteet ja hälytykset suo-
raan  sähkö postiisi. Voit  valvoa kiinteistöjesi 
 turvavalaistusjärjestelmiä ajasta ja paikasta 
riippumatta kaikilla pääte laitteilla.  

Ajan- ja rahansäästö huoltotöissä
Palvelu kertoo turvavalaistusjärjestelmiesi tilan 
ja näyttää laitteiden sijainnin kiinteistössä. 
Näin  tiedät tarvittavat varaosat etukäteen 
ja säästyt turhilta tarkistuskierroksilta.

Turvallinen tapa vastata 
viranomaisvaatimuksiin
Pilvipalvelu on turvallinen ja helppo tapa koota 
ja säilyttää viranomaisten vaatimat huolto- ja 
testipäiväkirjat. MyTeknoware on rakennettu 
Amazon AWS -järjestelmän päälle, mikä takaa 
tietoturvalli suuden ja ajantasaiset päivitykset.

KATTAVA KOKONAISUUS ILMAN 
OHJELMISTOJA JA LISÄKUSTANNUKSIA

Selainpohjaisuus takaa pääsyn portaaliin milloin ja missä vain 
Et tarvitse enää erillisiä ohjelmistoja. Tarvitset  vain oman päätelaitteen, 
 henkilökohtaiset  tunnukset ja internet-yhteyden.

Yksikkövalaisin- ja keskusakustojärjestelmät saman hallinnan piirissä
Voit hallinnoida eri tyyppisiä järjestelmiä samalla käyttöliittymällä. Palveluun on 
mahdollista liittää rajaton määrä turvavalaistusjärjestelmiä ja kiinteistöjä.

Rajoittamaton määrä eritasoisia käyttäjiä
Palveluun voi helposti lisätä rajattoman määrän käyttäjiä, joilla on eritasoiset 
oikeudet. Näin kukin käyttäjä näkee vain itselleen välttämättömät sisällöt eikä 
voi muokata  asetuksia ilman oikeuksia.

Tulevaisuudenkestävä järjestelmä
Päivitämme  pilvi palvelua jatkuvasti ja pidämme huolta sen  turvallisuudesta. 
Voit luottaa, että tietosi ovat  tallessa jatkossakin.

Mahdollisuus huolto palvelusopimukseen
Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja ylläpitosopimusta, jolla saat kiinteistön 
säännölliset turvavalaistuksen kuntokartoitukset ja lain mukaisen dokumentaation.
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Viallinen  
valaisin 

Ilmoitus  
sähköpostiin 

Vian tarkistus  
portaalista

Huolto- 
käynti  

Ajan- ja  
rahansäästö 

TYÖNKULKU VIKATILANTEESSA

Palvelun kohokohdat

1. Aloitusnäkymä
Aloitusnäkymästä näet kaiken tarvittavan yhdellä 
silmäyksellä eikä kiinteistökohtaista tietoa tarvitse 
kaivaa palvelusta.  

2. Järjestelmien tila ja laitteiden sijainti
Palvelu näyttää yksittäisten laitteiden sijainnin 
kiinteistö kartalla eikä viallisen valaisimen 
paikantamiseen näin kulu aikaa. 

3. Tehtävälistat 
Voit määrätä tehtäviä tietyille käyttäjille suoraan 
portaalista. Näin esimerkiksi järjestelmien 
huollot sujuvat mutkattomammin ja ilman turhia 
välikäsiä.

4. Huoltopäiväkirja
Voit ladata ja tulostaa viranomaisten vaatimat 
asiakirjat suoraan palvelusta. MyTeknoware 
kokoaa tarvitsemasi tiedot automaattisesti, kun 
olet hallinnoinut ja ylläpitänyt huoltohistoriaa 
palvelussa. 
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Muita MyTeknowaren ominaisuuksia
• Eri tyyppisten turvavalaistus-

järjestelmien hallinnointi yhden 
portaalin kautta.

• Valaisimen tyyppi, tila, 
toimintakunto ja sijainti aina 
saatavilla.

• Ilmoitukset poikkeamista ja 
suoritetuista testeistä.

• Automaattinen testihistoria.
• Valaisinten ryhmittely esimerkiksi 

kerrosten, alueiden, rakennusten ja 
kohteiden mukaan.

• Yksikkövalaisinten testiaikataulujen 
määritys.

• Huoltotoimenpiteiden hallinnointi 
huoltopäiväkirjan avulla.

• Asiakas- ja käyttäjätietojen  
hallinnointi.

• Mahdollisuus tulostaa tarvittavat 
asiakirjat ja huoltopäiväkirjat.

• Yhteenvedot ja hälytykset  
sähköpostiisi. 

Huoltopäiväkirjaa  
voidaan tarkastella  
ja ylläpitää kentällä.
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Mitä ottaa huomioon MyTeknowaren 
käyttöönotossa?
MyTeknoware voidaan ottaa käyttöön sekä olemassa oleviin että uusiin 
turvavalaistusjärjestelmiimme. Suunnittelu, asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista 
ja vaatii vain vähän manuaalista työtä. Asiantuntijamme ovat apunasi alusta 
loppuun. 

Suunnitteluvaihe
• Olemassa olevat turvavalaistusjärjestelmät: jos 

käytössäsi on jo turvavalaistusjärjestelmämme, 
tarkistamme sen yhteensopivuuden 
MyTeknoware-palvelun kanssa ja päivitämme 
laitteet tarvittaessa. 

• Uudet valaistusjärjestelmät: jos olet 
suunnittelemassa täysin uutta järjestelmää, 
riittää että se on yhteen sopiva MyTeknoware-
pilvipalvelun kanssa. Se voidaan myös liittää jo 
olemassa olevaan MyTeknoware-palveluun.

• Varmista, että kiinteistössä on internet-yhteys, 
joka toimii Ethernet-verkkokaapelin kautta. 
Langattoman verkon käyttö saattaa aiheuttaa 
toimintakatkoksia, sillä laitteiston paikallinen 
hallinta sijaitsee usein katvealueella, kuten 
kellarissa.

Asennus 
• Asennusvaihe ei vaadi tavallisesta valaistus-

järjestelmän asennuksesta poikkeavia 
toimenpiteitä. Riittää, että Ethernet-kaapeli 
kytketään järjestelmään ja internet-yhteys toimii. 

Käyttöönotto
• Tee MyTeknoware-palvelusopimus 

yhteyshenkilömme kanssa.
• Palveluun tulee olla määritelty pääkäyttäjä.  

Muita käyttäjiä voi lisätä rajattomasti myöhemmin. 
• Kiinteistön pohjakarttojen tuonti järjestelmään ja 

valaisimien sijoittaminen kartalle.
• Laitteiden lisäys järjestelmään sekä niiden 

määrittely kiinteistöittäin.

SAATAVILLA OLEVAT ERILLISET PALVELUMME  

Käyttöönottopalvelu 
Voit ostaa MyTeknowaren käyttöön-
oton palveluna, jolloin sinun tarvitsee 
huolehtia vain laitteiden asennuksesta. 

Huoltopalvelu 
Valvomme turvavalaistus järjestelmiäsi 
puolestasi ja teemme tarvittavat 
huoltotoimenpiteet.

Kysy palveluista 
yhteyshenkilöltäsi! 
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LET THERE BE CONFIDENCE. 
Valon merkitys jää usein vähälle huomiolle. Meillä Tek-
nowarella valo on kaiken keskiössä. Intohimo parhaan 
sisustus- tai valaistusratkaisun löytämiseen asiakkaamme 
tarpeisiin on kolmea liiketoimintaamme yhdistävä 
perusta. Bussi- ja junaliiketoimintomme pyrkivät paran-
tamaan asiakkaidemme ajoneuvojen mukavuutta, tur-
vallisuutta ja toimivuutta. Turvavalaistusliiketoimintamme 
innovoi uusia keinoja rakennusten ja risteilyalusten 
turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.

Teknoware on paikallinen kumppanisi. Palvelukses-
samme on yli 500 asiantuntijaa kahdeksassa maassa, 
ja myyntiverkostomme palvelee yli 50 maassa. Pääkont-
torimme ja suurin tuotantolaitoksemme ovat Lahdessa, 
minkä lisäksi huippuluokan tuotantoyksiköitä on Isos-
sa-Britanniassa, Malesiassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. 

Teknoware on osa Teknopower-konsernia.

Teknoware – valmistettu Lahdessa.


