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FarmConnect 
Cloud Computing System van Stienen 
 
Kenmerken: 
- overal ter wereld ‘connected’ met uw bedrijf 

- verbinding maken d.m.v. een SSL beveiligde webbrowser 
- geen lokale software nodig 

- centrale dataopslag en back-up van meerdere locaties 

- verschillende gebruikersniveaus 
- klant-specifieke gebruikersschermen 

- Remote Service Support 
- beveiligde communicatie met de Stienen klimaatcomputers 

 
Algemeen: 
Gateway WEB-485/IP-485: 

- SSL beveiligde webbrowser 
- perfecte communicatie met de Stienen klimaatcomputers en het datacenter 

- virusvrij 
- nieuwe regelaars zijn gemakkelijk aan te sluiten op de (bestaande) WEB-485 of PCS-485/Moxa 

- geen lokale software nodig 

- verbinding via elk medium dat beschikt over een webbrowser 
- beschikken en aansturen van bedrijfsdata waar ook ter wereld 

- klant-specifieke gebruikersschermen 
- verschillende gebruikersniveaus 

- Remote Service Support 

 
 

Het innovatieve Cloud Computing 
Systeem van Stienen: 
Door middel van de WEB-485/IP-485 gateway 

heeft u op iedere plek ter wereld beschikking 
over uw bedrijfsdata. Alle 

managementinformatie uit de 
procescomputers wordt opgeslagen bij het 

data center in de ‘Cloud’.  
 

Via een SSL beveiligde webbrowser verbinding 
kunt u hier inloggen en beschikt u over uw 

bedrijfsgegevens. Doordat deze gegevens, 

eventueel van verschillende locaties, gecentra-
liseerd zijn, heeft u meteen een compleet 

overzicht.  
 

Klant-specifieke gebruikersschermen zorgen 
voor een snelle en gemakkelijke implementatie 

van het nieuwe systeem. FarmConnect geeft u 
zo de mogelijkheid uw bedrijf zonder 

problemen aan te sturen, waar ook ter wereld. 
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Let op: 

Om de software te kunnen installeren dient de klant een account te hebben bij een algemeen 
datacenter (artikel WSDB-BP) of het Stienen center (artikel WSDB-BPST).  

De software zal op afstand bij het datacenter worden geïnstalleerd. Het installeren en inrichten van de 
server zal worden uitgevoerd op basis van nacalculatie. 
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Omschrijving: Artikelcode: 
  
WEB-485 FarmConnect webinterface        22800352 
WSDB-BP Webserver database basispakket, max 3 x PC-485/WEB-485  22800505 

WSDP-BPST Webserver database basispakket, Stienen server        22800508 
WSDB-PLS Software basislicentie voor 1 x PL-9x00              22800509 

WSDB-PL Software basislicentie voor max. 5 x PL-9x00        22800510 

WSDB-PLAD Uitbreidingslicentie voor max. 10 x PL-9x00   22800511 
WSDB-FD Softwarelicentie voor 1 x PFS-16/PFA/PFV-9xxx    22800516 

WSDB-FDS Softwarelicentie voor max. 5 x PFS-16/PFA/PFV-9xxx    22800515 
WSDB-WD Softwarelicentie voor max. 5 x PW-8/PSW-16 22800517 

WSDB-WDS Softwarelicentie voor 1 x PW-8/PSW-16 22800518 

WSDB-PEC Softwarelicentie voor max. 5 x PEC-9200     22800520 
WSDB-PEC-M Softwarelicentie voor 1 x PEC-MASTER     22800521 

WSDB-AL Softwarelicentie voor max. 4 x AL-10 22800524 
WSDB-CL Softwarelicentie voor 1 x CL-5x00     22800525 

WSDB-KFV Softwarelicentie voor 1 x KFV-6x00                   22800526 

WSDB-LOG Softwarelicentie voor 5 x DLOG-20/40      22800527 
WSDB-KL Softwarelicentie voor max. 25 afdelingen KL/CB   22800530 

WSDB-KLAD Uitbreidingslicentie voor 25 extra afdelingen KL/CB     22800531 
WSDB-SE Configuratie Moxa/WEB-485 + stand. schermen, per uur 22800570 

WSDB-CS Ontwerp klantspecifieke schermen, per uur     22800574 
WSDB-YM Abonnement op Stienen Server, per jaar 
Abonnement + onderhoud Stienen Server p/j           

22800580 

REP-485 lusversterker comm.lus - RS485            
Voor meer dan 32 RS-485 apparaten in 1 lus 

22800360 

 


