
WebAccess/DMP - drugiej generacji

 • Wydajna na dużą skalę
 • Skalowalna architektura
 • Bezpieczeństwo dzięki AssureAuth™ PKI
 • Platforma wielostanowiskowa
 • Zarządzanie konfiguracją AssureSync™
 • Bezpieczne monitorowanie stanu urządzeń
 • Zbudowany z myślą o interoperacyjności
 • W pełni obsługiwane przez interfejs API
 • Bezpłatna wersja obsługi do 5 routerów
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Platforma do zdalnego uruchomienia, zarządzania oraz monitorowania urządzeń

WebAccess/DMP to zaawansowana platforma drugiej generacji klasy Enterprise do uruchomienia, monitorowania oraz 
zarządzania routerami i bramami IoT firmy Advantech. Zapewnia bezdotykową obsługę dla każdego zdalnego urządzenia.  
 
Dzięki WebAccess/DMP bezpieczne udostępnianie i pre-konfiguracja są proste, niezależnie od tego, jak duże jest wdrożenie: od jednego 
urządzenia do tysięcy urządzeń. Platforma obsługuje pełną dzierżawę wielopodmiotową z możliwością nadzoru nad użytkownikiem 
posiadającym uprawnienia we wszystkich dzierżawach.

Ogólna charakterystyka

Platforma WebAccess/DMP - zalety i korzyści

Ogólnie Jako uznany specjalista w dziedzinie rozwiązań IoT i M2M z posiadanym doświadczeniem 
i możliwościami  Advantech wykorzystał bogactwo kontekstowej i środowiskowej wiedzy, 
aby dostarczyć Państwu WebAccess/DMP generacji 2.0. Cała architektura oprogramowania 
została na nowo zaprojektowana i zbudowana z myślą o bezpieczeństwie, wydajności w skali, 
niezawodności, użyteczności, skalowalności i interoperacyjności.

Udostępnianie AssureAuth™ PKI jest używany podczas sekwencji uruchamiania urządzenia. Zarówno urządzenie 
jak i serwer muszą się wzajemnie uwierzytelnić używając Urzędu Certyfikacji Advantech jako źródła 
zaufania. Po pomyślnym dostarczeniu certyfikatów poprzez udaną sekwencję bootstrappingu 
urządzenie automatycznie połączy się z platformą.

Monitorowanie urządzeń Status urządzeń jest ważnym elementem każdej platformy do zarządzania oraz monitorowania 
stanu urządzeń. WebAccess/DMP zapewnia bezpieczne monitorowanie stanu urządzeń bez 
konieczności dodatkowej konfiguracji. Oczywiście to, czy dane są raportowane może być 
konfigurowane, a w razie potrzeby całkowicie wyłączone. Dla każdego urządzenia dane o stanie 
są prezentowane w postaci skalowalnej czasowo wizualizacji szeregu parametrów, umożliwiając  
w ten sposób dogłębną analizę w najprostszy możliwy sposób.

Interoperacyjność  
i skalowalność

Technologia zmienia się szybko, a w świecie IoT przy stale rosnącej złożoności i skali, konieczność 
interoperacyjności z istniejącymi rozwiązaniami jest kluczowa. WebAccess/DMP jest zbudowany 
z myślą o interoperacyjności i skalowalności. Rozwiązanie jest wyposażone w bezpieczny i w pełni 
funkcjonalny interfejs API oparty na protokole REST.

Zarządzanie urządzeniami Zarządzanie urządzeniami zostało przeniesione na wyższy poziom dzięki AssureSync™- 
Zarządzanie Konfiguracją. Wykorzystując koncepcję modelu Digital Twin Device platforma jest 
w stanie zarządzać wieloma stanami urządzenia dla każdego obsługiwanego typu urządzenia  
i wersji oprogramowania sprzętowego. „Stan pożądany” jest stanem włączonym przez WebAccess/
DMP. Gdy „stan pożądany” jest włączony, wtedy silnik AssureSync™ przesyła żądaną konfigurację 
do wskazanego urządzenia i zapewnia, że konfiguracja jest stale egzekwowana niezależnie od 
tego, czy to ustawienie konfiguracyjne jest zmieniane lokalnie w samym urządzeniu (złośliwie lub 
w inny sposób). AssureSync™ działa również w przypadku dostarczania wersji oprogramowania 
sprzętowego oraz aplikacji „Edge Intelligence App” (w tym wersji i ustawień konfiguracyjnych).
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Wydajność w skali WebAccess/DMP drugiej generacji został zbudowany z myślą o skali i wydajności. Architektura 
usług backendowych obejmuje klastry brokerów o wysokiej dostępności z możliwością 
równoważenia obciążenia i elastycznego skalowania. Możesz mieć pewność, że Twoje potrzeby 
zostaną spełnione, gdy będziesz rozwijać i skalować swoje rozwiązanie.

Rozszerzalna architektura Platforma została zaprojektowana z myślą o rozbudowie. Dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych mikroserwisów wraz z wiodącymi technologiami elastycznego skalowania, 
równoważenia obciążenia i usługami brokerskimi, platforma będzie skalowana w miarę potrzeb. 
Interfejs użytkownika jest zbudowany na publicznie dostępnym API. Za pośrednictwem 
publicznie dostępnej bramy API, która umożliwia rozszerzanie w czasie rzeczywistym dostępnych 
funkcjonalności oraz bezproblemową integrację funkcjonalności z istniejącymi usługami  
i infrastrukturą, po prostu: podłącz i zbuduj.

AssureAuth™ PKI Bezpieczeństwo jest wbudowane z założenia. Zastosowano pełną infrastrukturę klucza 
publicznego (PKI) w pakiecie produktów. Podłączane urządzenia są bezpiecznie uruchamiane, 
certyfikowane i uwierzytelniane.

Wielopoziomowe zarządzanie-
Multi Tenancy

Każdy użytkownik musi należeć do co najmniej jednego Zarządzającego. Dany użytkownik 
może należeć do większej liczby Zarządzających. Każdy Zarządzający ma uprawnienia typu 
„Administrator” i decyduje o  sposobie przyznawania uprawnień użytkownikom. Dla każdego 
użytkownika należącego do danego Zarządzającego mogą zostać nadane unikalne uprawnienia.

Zarządzanie konfiguracją 
urządzeń-AssureSync™

WebAccess/DMP drugiej generacji, zawiera najlepszą w branży technologię modelu Digital Twin 
Device połączoną ze wskaźnikami stanu konfiguracji interfejsu użytkownika w czasie rzeczywistym. 
Możliwe jest szczegółowe konfigurowanie każdego parametru na poszczególnym urządzeniu 
jako tzw. Stan Pożądany. Każde urządzenie zgłasza swoją rzeczywistą konfigurację, która będzie 
przechowywana jako Stan Zgłoszony. Nasz silnik zarządzania konfiguracją AssureSync™ wykryje 
różnice między stanami pożądanymi a zgłoszonymi i automatycznie zniweluje różnice.

Zarządzanie aplikacjami  
Edge Intelligence

Wdrażaj jedną lub wiele z wstępnie przygotowanych aplikacji dla routerów (znanych również jako 
„Moduły Użytkownika”) bezpośrednio z WebAccess/DMP do jednego lub wielu zdalnych urządzeń. 
Zarządzaj aplikacjami i wersjami, które wdrażasz: można zainstalować konkretną wersję aplikacji 
do poszczególnych urządzeń jako Stan Pożądany oraz zarządzać ustawieniami konfiguracyjnymi 
każdej aplikacji w routerach, w których jest wdrożona. 
Korzystając z narzędzia SDK do tworzenia własnych Edge Intelligence Apps, można za pomocą 
WebAccess/DMP API publikować i wdrażać własne aplikacje dla routerów. WebAccess/DMP 
umożliwia automatyczne zbudowanie własnego interfejsu użytkownika wymaganego po stronie 
platformy. Utworzone aplikacje będą zarządzane poprzez dostępny silnik zarządzania konfiguracją 
AssureSync™, tak jak dla dostępnych aplikacji dla routerów.

Bezpieczne monitorowanie 
stanu urządzeń

Każde zdalne urządzenie ma wbudowane bezpieczne wskaźniki stanu, które ze znacznikami 
czasowymi są raportowane do WebAccess/DMP i przechowywane w bazie danych. Domyślnie 
otrzymuje się 3-miesięczne dane historyczne, które można analizować w czasie rzeczywistym. 
Dostępny jest również Monitoring Lokalizacji, który można włączyć, aby pokazać dokładną 
lokalizację geograficzną urządzeń zdalnych (urządzeń wyposażonych w moduł GNSS).

Zbudowany dla 
interoperacyjności

WebAccess/DMP drugiej generacji jest w pełni obsługiwany przez API. Całą aplikację interfejsu 
użytkownika zbudowano przy użyciu publicznie dostępnego i bezpiecznego API opartego na 
REST.API poprzez publicznie dostępną bramę API, którą można znaleźć pod adresem: https://api.
wadmp.com. Oznacza to możliwość interoperacyjności z istniejącą infrastrukturą, czyli integrajcę 
dostępnych usług z usługami, które chcesz monitorować lub wykorzystywać.

Wersje programowe

WebAccess/DMP jest dostępny jako rozwiązanie w chmurze dostępne 24/7, bez konieczności ponoszenia kosztów instalacji  
i inwestycji czasowych. Wystarczy utworzyć konto na stronie: www.wadmp.com, gdzie można dodać do 5 routerów komórkowych 
lub urządzeń IoT Gateway za darmo, bez żadnych oczekiwań i ograniczeń. Konto użytkownika nie jest ograniczone czasowo i nie ma 
ograniczenia liczby użytkowników, których można dodać do bezpłatnej dzierżawy. Advantech nie wymaga nawet podania metody 
płatności. Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem i monitorowaniem pierwszych 5 urządzeń jest w 100% bezpłatne.
WebAccess/DMP to rozwiązanie hostowane i zarządzane: aktualizacje oprogramowania, poprawki błędów, aktualizacje 
bezpieczeństwa i dodawanie nowych funkcji są przeprowadzane w sposób ciągły.

Cechy produktu


