
Ascom Ofélia
Eenvoudig alarm- en workflowbeheer voor organisaties



Ontwerp uw eigen reactieplan

Maatwerk is een belangrijke eigenschap van Ascom Ofélia. 
Hoe groot of complex uw organisatie en processen ook zijn, 
u ontwerpt scenario’s voor alarmbeheer die voldoen aan 
de regels van uw organisatie.

Centraliseer. Monitor. Mobiliseer.

Ascom Ofélia is een professionele oplossing voor alarm- 
en workflowbeheer. Dankzij de baanbrekende grafische 
omgeving – met interactieve kaarten van uw organisatie – 
beheert u hoe u omgaat met veiligheidsalarmen afkomstig 
van productie, apparatuur en persoonlijke toestellen. 
De geavanceerde analysetool maakt het mogelijk om 
doorlopend uw alarmen en bijhorende processen te 
evalueren.

Alle voordelen op een rij

 - Interactieve grafische HTML5-omgeving; 
gemakkelijk om kritieke gebeurtenissen 
te lokaliseren en reacties te sturen

 - Volledig compatibel met externe systemen via 
Modbus, OPC UA, ESPA, SIP en andere protocollen

 - Meer autonomie voor mobiele medewerkers – 
waarschuwingen gaan rechtstreeks naar 
hun smartphone en/of tablet

 - Maximale uptime dankzij de beproefde, 
robuuste architectuur

 - Met een geavanceerde analysetool 
voor trendanalyses en continue verbeteringen

 - Pas uw eigen workflows en alarmactiverings-
regels aan

 - Configureer alarmmeldingen met tot wel vijf 
prioriteitsniveaus, waarbij elk niveau een eigen 
kleurcode heeft



Sta niet alleen stil bij een kritiek incident. Breng het in beeld. 

Bij Ascom Ofélia draait alles om intuïtief, grafisch alarmbeheer. 
Met interactieve kaarten van uw organisatie ziet u meteen 
waar een melding vandaan komt en volgt u reacties 
van een kritische gebeurtenis op. Ook workflowbeheer 
wordt eenvoudig dankzij een gedetailleerde en toch 
gebruiksvriendelijke grafische interface.

Beproefd en betrouwbaar

Het Ofélia-platform is uitgegroeid tot een vaste waarde 
voor veel van ’s werelds toonaangevende productie- 
en industriebedrijven. Kijk op onze website om enkele 
verhalen uit de praktijk te lezen. Of mail naar info.nl@ascom.
com voor meer informatie.

Altijd aan uw zijde
Als u voor Ofélia kiest, kiest u ook voor de wereldwijde 
technische ondersteuning van de Ascom-organisatie. 
Samen met u stellen we een programma samen 
dat precies is afgestemd op uw organisatie, 
operationele doelstellingen en budget. En natuurlijk 
bieden we online en on-site training aan om 
u te helpen uw oplossing optimaal te benutten.

 
Technische eisen

Processor Quad-Core,  
minimaal 2 GHz

Geheugen 8 GB of meer

HDD SSD, minimaal 50 GB

Connectiviteit LAN, USB voor  
dongle-licentie

OS Windows 10 Pro/Enterprise, 
Windows 2012 R2,  
Windows 2016, Windows 2019

Verplichte componenten Microsoft SQL Server 
Express of SQL Server 
2017 Standaardeditie als 
minimum, Erlang/OTP v22.x 
minimum, RabbitMQ v3.8 
minimum, voor spraak: .NET 
Framework 4.5.3 minimum

Over Ascom
Ascom is een internationale aanbieder van ICT- en workflowoplossingen voor de gezondheidszorg en de 
zakelijke markt. De visie van Ascom is dat de beste beslissingen genomen kunnen worden als kritische 
informatie – altijd en overal – beschikbaar is. De juiste informatie maakt de wereld namelijk persoonlijker, 
veiliger én efficiënter. Ascom is met name gespecialiseerd in totaaloplossingen voor draadloze 
communicatie, verpleegoproep, slimme sensoren, toegangscontrole, branddetectie en ontruiming. Door 
middel van eigen software- en productontwikkeling, samenwerking met partners en het gebruik van zeer 
open platformen, biedt Ascom complete integrale oplossingen. 

Ascom, waarvan het hoofdkantoor in Baar (Zwitserland) is gevestigd, heeft kantoren in 18 landen en telt 
wereldwijd zo'n 1.300 medewerkers. Ascoms aandelen op naam (ASCN) zijn genoteerd aan de SIX Swiss 
Exchange in Zürich.

Ascom (Nederland) B.V.
Postbus 40242 
3504 AA Utrecht
Nederland 
info.nl@ascom.com 
Telefoon: +31 30 240 91 00 
www.ascom.nl @
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