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Virtus Caelum sovellukset
Bosch.IO Retail Service Dashboard on uusi digitaalinen ekosysteemi vähittäiskaupan
toimijoille. Virtus Caelum-sovellusten avulla Eckelmann käyttää pilvialustan luomia mahdollisuuksia innovatiivisiin digitaalipalveluihin kaikissa kylmätekniikan ja rakennusautomaation osa-alueissa.

Uusi Bosch.IO Retail Service Dashboard on universaali pilvialusta kaikille Euroopan
vähittäiskaupan toimijoille. Jälleenmyyjät, teollisuus, kauppa ja digitaalisten palveluiden tarjoajat
voivat nyt verkostoitua ja tarjota palvelujaan valmistajista riippumatta. Nykyinen talouden
ekosysteemi saa rinnalleen digitaalisen kaksosen tällä uudella alustalla.
Ensimmäistä kertaa Bosch.IO Retail Service Dashboard mahdollistaa yritysten välisen prosessien
avoimen digitalisoinnin kaikille ekosysteemin toimijoille. Bosch.IO tarjoaa uuden teollisuusalustan
perustoiminnot puolueettomana yrityksenä.
Pilvisovellus ratkaisee käyttöliittymäongelmat, jotka kaikki nykyisessä ekosysteemissä toimivat
yritykset tuntevat. Vaikka monet yritykset ovat jo digitalisoineet työprosessit omalla alallaan ja
yrityksen sisällä, kommunikointiin kolmansien osapuolien palveluiden kanssa käytetään yleensä
erilaisia käyttöliittymiä ja työkaluja, joita ei ole aiemmin voitu hallita yhdenmukaisella tavalla.
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Uusia digitaalisia työkaluja luodaan jatkuvasti. Tämä monimutkaistaa vuorovaikutusta kolmansien
osapuolien kanssa. Hyvä esimerkki tästä on erilaisten järjestelmien ja tietojen käyttöoikeuksien
hallinta useille huolto- ja etähallintapalveluita tarjoaville yrityksille, jotka tukevat myymälöiden ja
jakelukeskuksien jäähdytys- ja talotekniikkajärjestelmiä.
Yritysten rajojen yli tapahtuva digitalisointi yksinkertaistaa päivittäistä liiketoimintaa, kun monia
rajapintoja voidaan pienentää. Pilvisovelluksen tavoitteena on tarjota kattava digitaalinen
työkalupakki, josta palveluntarjoajien palvelut voidaan kääntää jokaiselle ominaisuudelle. Se on
kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä pilvi tai vähittäiskaupan sovelluskauppa. Teollisuusalustana
se tarjoaa suuren valikoiman palveluita ja työkaluja kaikkien toimialojen toimijoiden tehokkaalle
verkostoitumiselle ja yhteistyölle. Bosch.IO Retail Service Dashboard yhdistää ihmiset, palvelut
ja teknologiat digitaaliseen ekosysteemiin. Se on myös valmistajasta riippumaton,
joustavasti laajennettava ja tarjoaa selkeästi määritellyt käyttöoikeudet tietoihin ja
järjestelmiin.
Toimijoiden verkostoituminen monitahoisella toimialalla vaatii avoimen ja joustavan ikkunan
digitaaliseen ekosysteemiin. Perustoiminnot ovat valmistajista riippumattomia ja määrittelevät
alustan toimintarajat. Bosch.IO alustaoperaattori tarjoaa seuraavat perustoiminnot:
▪
▪
▪
▪
▪

Käyttäjähallinta
Sovelluskauppa
Sopimushallinta
Maksut
Tietosuoja ja turvallisuus

Toimialakohtaiset toiminnot, jotka tarvitaan kohteiden hallintaan:
▪
▪

Käyttäjäoikeudet ja roolit
Kohdetietojen hallinta

Kunkin kohteen perustietoja ja käyttöoikeuksia voidaan hallita käyttöpaneelista. Riippumatta siitä,
mitä tekniikkaa kohteessa käytetään, kaikkia kohteita voidaan hallita keskitetysti ja yhteyksiä
sovelluksiin ja teknisiin kumppaneihin voidaan hallita avoimesti.

Monimuotoisuus ratkaisee
Talouden ekosysteemin tavoin, myös digitaalinen ekosysteemi kukoistaa monimuotoisuudesta ja
ratkaisujen välisestä kilpailusta. Tämä on sen erityinen vahvuus. Kyseessä ei siksi olekaan
rajapintojen standardisoinnista kaiken yhdenmukaistamiseksi. Erityisesti tämä tarkoittaa sitä, että
kaikki automaatiojärjestelmien valmistajat voivat toimittaa järjestelmilleen web-taustakuvia ja
halutessaan vaihtaa määriteltyjä tietoja muiden järjestelmien tai sovellusten kanssa. Käytettävästä
ohjausjärjestelmästä riippumatta alusta hallitsee pääsyä vain käyttöoikeuden omaaviin ohjelmiin.
Esimerkki tästä on Eckelmann Ag:n ohjausjärjestelmän Virtus5 keskusyksikkö, jonka sovellus
edustaa E*LDS-järjestelmää digitaalisella alustalla.
Valmista päättää, mitä protokollaa käytetään tiedonsiirtoon alustan, taustaohjelmien ja järjestelmän
keskusyksikön, kuten Virtus5, välille. Esimerkiksi Eckelmann käyttää MQTT:tä avoimen viestin
protokollana M2M (laitteelta laitteelle) viestintään. Kaikkia muita protokollia voidaan kuitenkin
käyttää integroimaan älylaitteita. Digitaalisen alustan avulla fyysisestä laitteesta
muodostetaan suojatun yhteyden yhdyskäytävä kaikille sovelluksille ja pilvisovelluksille.
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Tarkasti määriteltyjen valtuutuksien ansiosta tiedon omistajat voivat päättää aina, mitä tietoja he
tarjoavat ja ketkä sen saavat sovellusten kautta käytettäväkseen.

Teollisuussovellukset: Käyttäjän valinta
Digitaalisten palvelujen tarjoajat, valmistajat sekä palveluita käyttävät yritykset voivat käyttää
valmistajakohtaisia taustaohjelmia omien ohjelmistotyökalujensa kehittämiseen erityisiä projekteja,
tehtäviä ja kohderyhmiä varten. Nämä sovellukset ja työkalut ovat saatavissa Bosch.IO Retail
Service Dashboard-sovelluksessa, kuten Eckelmann Virtus Caelun-sovellukset.

Virtus Caelum-sovellukset Eckelmannilta

Kuva. 1: Työpöytä: Virtus Basic Desk
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Virtus Basic Desk-sovelluksen avulla etäpalveluntarjoajat ja huoltoliikkeet voivat hallita
jäähdytysjärjestelmiä internetin kautta käyttämällä Eckelmannin ohjaustekniikkaa. Jatkossa, Virtus
Alarm Desk-sovellus tarjoaa mahdollisuuden seurata jäähdytysjärjestelmiä valmistajasta
riippumatta. Molemmat sovellukset toimitetaan Bosch.IO Retail Service Dashboard-sovelluksen
kautta itsenäisenä, turvallisena ja korkealuokkaisena pilvisovelluksena.
Kylmäjärjestelmien seuraaminen keskitetysti ei ole koskaan aiemmin ollut näin helppoa.
Eckelmann Virtus Basic Desk-sovelluksen avulla asiantuntijat ja huoltoteknikot tarvitsevat
ainoastaan verkkoselaimen ja verkkoyhteyden etähuoltoa varten. Bosch.IO-sovellus tarjoaa
digitaalisen ekosysteemin avulla kaikki toiminnot, jotka tarvitaan laitteen tietojen turvalliseen
tarkasteluun ja tiedonsiirtoon valmistajien välillä. Yksilöllinen ID-tunnus jokaiselle hälytykselle tuo
läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden vikailmoitusten käsittelyyn ja dokumentointiin.
Virtus Basic Desk-sovelluksessa on useita ominaisuuksia, jotka yksinkertaistavat hälytysten ja
vikojen valvontaa.

Kuva. 2: Tilatietojen ja lämpötiladatan graafinen näyttö Virtus Caelum sovelluksessa Virtus5 keskusyksikön
tuottamana.

Selkeällä tosiarvojen ja asetusarvojen näkymällä sekä graafisilla työkaluilla jäähdytyskohteen
käyttäytyminen ja tapahtumat voidaan todeta helposti ja nopeasti sekä mahdolliset vikatilanteet
selvittää. Useimmissa tapauksissa vika löydetään nopeasti, se analysoidaan ja etäyhteyden avulla
tehdään toimenpiteet, joiden ansiosta vian korjaamisesta aiheutuvat kulut pystytään minimoimaan.
Jos kohteeseen tarvitaan huoltoasentaja, asentaja voi hyödyntää järjestelmään tallennettuja
tietoja. Näitä voi olla muiden huoltomiesten aiemmat kirjaukset tai etähuollon huomiot. Virtus 5:n ja
Bosch.IO Retail Service Dashboard:n muodostama alusta mahdollistaa turvallisen pääsyn
kylmäjärjestelmään. Virtus 5 toimii tässä tehokkaana porttina kylmäjärjestelmään ja hoitaa
turvallisen tiedonsiirron alustan kanssa.
Sisäisen VPN-infrastruktuurin kallis
tulevaisuudessa ole välttämätöntä.
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Kuva. 3: Järjestelmään kytkettyjen kohteiden hälytysten yleisnäkymä

Informaatio on arvokasta
Virtus Caelum sovellusten joustavan ja avoimen konseptin ansiosta tiedot voidaan sovittaa
tarkasti määriteltyjen käyttäjäprofiilien tarpeisiin teknisten järjestelmien monimutkaisuudesta
huolimatta. Myymäläpäällikkö voi esimerkiksi vastaanottaa haluamansa ilmoitukset järjestelmästä
älypuhelimeensa tai älykelloonsa sovelluksen kautta.
Motto "Information is knowledge in action" (Rainer Kuhlen), tarkoittaa, että tietojen tulisi tarjota
toiminnalle suunta ja olla merkityksellistä sille mitä tehdään seuraavaksi. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että hälytykset esitetään nopeasti, selkeästi, priorisoituina ja luokiteltuina
etäpalvelukeskukseen. Se voi olla vaikka myymälän pakastehuoneen avoimen oven tilan
havaitseminen ajoissa, ennen kuin hälytys ehtii aktivoitumaan.
Muita mielenkiintoisia sovelluksia mm. kiinteistötekniikan ja kiinteistön käyttämän energian
hallintaan on jo kehitteillä.
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Virtus Caelum sovellusten edut
Virtus Basic Desk
Kaupankylmän ja teollisuuden
kylmälaitteiden järjestelmille
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Nopea ja luotettava pääsy kaikkiin
kylmäjärjestelmän tietoihin milloin
tahansa
Digitaalinen ratkaisu lämpötilojen
dokumentointiin
ja
seurantaan
HACCP:n mukaisesti
Hälytysten lähetys
huoltohenkilöstölle, kun tarvitaan
toimenpiteitä, esimerkiksi
kalusteiden ylitäyttö tai
pakastehuoneen avonainen ovi
Verkkosovellukset saatavilla kaikille
selaimille Bosch.IO Retail Servicepalvelun hallintapaneelin kautta
Selkeä näkymä jäähdytyskohteiden
lämpötiloista ja asetusarvoista
Vapaasti konfiguroitavat kaaviot
mittauspisteiden graafiseen
tarkasteluun

Virtus Alarm Desk
Älykäs, verkkopohjainen hälytys- ja
vikaviestien hallinta
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vikatietojen keskitetty tallennus ja
käsittely kaikista järjestelmistä,
valmistajasta riippumatta
Keskitetty tietojen tallennus
Bosch.IO Retail Service
hallintapaneeliin yksilöidyillä
hälytystunnuksilla
Läpinäkyvä dokumentointi hälytysten käsittelystä ja toimenpiteistä
Nopea pääsy kaikkiin laitteeseen
liittyviin tietoihin ja neuvoihin
ongelmanratkaisuun liittyen
Automaattinen tietojen
päivitys 10 sekunnin välein
Järjestelmä ei vaadi VPNyhteyttä
Hälytysten edelleen lähetys
sähköpostilla, linkki suoraan
vikatietoihin
Monen käyttäjän tuki moderneille
ryhmäpohjaisille ja
palvelukeskeisille prosesseille

Kyberturvallisuus
Alusta täyttää korkeat turvallisuusstandardit, koska laitteisto ja sovellus on selkeästi erotettu
toisistaan. Laitteiston manipulointi ei ole mahdollista sovellusten kautta. Tiedonsiirto
taustaohjelman ja älylaitteiden välillä varmistetaan laitekohtaisella, käyttäjä-palvelinvarmennuksella. Vain valtuutetut henkilöt pääsevät komponentteihin suoraan taustajärjestelmän
kautta, esimerkiksi parametrien muuttamista tai hälytysten poistamista varten.

Testimyymälät ja kumppanit
Bosch.IO Retail Service Dashboard sekä Virtus 5 ovat parhaillaan intensiivisessä testauksessa
Saksan johtavien elintarvikeketjujen myymälöissä. Tunnetut etäpalveluihin erikoistuneet
palveluntarjoajat suhtautuvat myönteisesti uuteen digitaaliseen alustaa, jonka avulla he voivat
tarjota asiakkailleen entistä nopeamman ja paremman palvelun. Bosch.IO ja Eckelmann Ag käyvät
parhaillaan avoimia keskusteluja käyttäjien ja kaikkien toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat teknisiä
ratkaisuja muun muassa vähittäiskaupalle.
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Edut vähittäiskaupassa
▪

Läpinäkyvyys

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Helpottaa ja parantaa järjestelmän seurantaa
Tietoturva
Kokonaisvaltainen digitaaliteollisuuden ekosysteemi
Käyttökohteiden ja kumppaneiden käyttöoikeuksien tehokas hallinta
Palvelukumppaneiden muutokset helppo toteuttaa
Platform as a Service (PaaS) IOT infrastruktuuri
Rajapintojen luonti nykyisiin järjestelmiin mahdollista (toiminnanohjaus, energiaseuranta jne)

Edut digitaalisten palveluiden tuottajille
▪ Uusien asiakkaiden hankkiminen innovatiivisille digitaalituotteille
▪ Korkea turvallisuustaso
▪ Uuden sukupolven myyntikanava uusille palveluille
Edut huoltoliikkeille
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Läpinäkyvyys
Selkeä informaatio huollon laskutukselle
Kustannusten pienentäminen ja toiminnan tehostaminen
Yhtenäinen alusta eri järjestelmistä tulevien hälytysten käsittelylle
Huoltopuheluiden selkeämpi hallinta
Ei tarvetta erillisille, talon sisäisille IT-järjestelmille (selain ja verkkoyhteys riittää)
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Voit tilata Eckelmann Ag:n uutiskirjeen osoitteesta:
https://www.eckelmann.de/en/news/newsletter/elds-news/
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