
 

 

 

  FREE WEB : Web based toegang om op afstand kosten te besparen en het beheer te vereenvoudigen. 
   

 

Eliwell heeft zijn FREE Evolution en FREE Panel platforms     
verbeterd, door het toevoegen van nieuwe web-gebaseerde 
functionaliteiten die OEM's en System Integrators een 
complete oplossing biedt voor externe toegang. 
 
Door de nieuwe Web functionaliteiten, beschikbaar in de 
nieuwe 3.0.4 FREE Studio versie, kunnen klanten het beheer 

van hun oplossingen via een standaard internet verbinding 
regelen, dus sterk verminderen van ondersteuning en kosten 
voor het onderhoud.  
 
Toegang op afstand is ook beschikbaar voor eindgebruikers 
die hun systeem willen bewaken, zowel lokaal als op afstand, 
via een web browser op hun pc, smartphone of tablet.  

  

 Wat is nieuw 

  Web Server     Snel en eenvoudig creëren van webpagina's   
 

Het nieuwe FREE Studio bevat een extra sectie die het mogelijk maakt een website 'front end' gekoppeld aan 
een applicatie, te bouwen, die ontwikkeld is voor de FREE Evolutie en Panel. 

  
FREE Studio biedt basis templates die kunnen worden gebruikt om snel webpagina's op te bouwen.Het is ook 

mogelijk om nieuwe, gerichte templates te creëren en op maat gemaakte nieuwe pagina's te bouwen op een 
zeer eenvoudige manier. 

 

  

  Service     Betere service tegen een lagere prijs   
 

Het creëren van webpagina's en het bouwen van eenvoudige en intuïtieve grafische gebruikersinterface maakt 
real-time systeem beheer van overal in de wereld tot de werkelijkheid.  

Op afstand toegang tot de interne bestanden van de controllers, zowel via internet en TFTP of virtuele ftp, 
integreren en versterken van de data-log functionaliteit. 

 
Extra functies zijn onder andere alarm meldingen, per e-mail bericht, en Data Push, wat u in staat stelt om via 
een externe server via  TCP / IP-communicatie te benaderen zonder het IP-adres van de controller te weten.  

 

  

  Brug     Op afstand toegang tot FREE Smart   
 

De nieuwe "brug" functie maakt het mogelijk externe verbindingen tussen FREE Studio en al de FREE Smart 
modellen te hebben.. 
 
Op afstand monitoren en het beheer van FREE Smart is mogelijk via FREE Evolution en FREE Panel. Free 

Studio kan worden gebruikt als de brug naar het programma en de BIOS. 

  

  

  Documentatie     Web Server Applicaties notities en bijgewerkte handleidingen   
 

Hierin treft u alles over de nieuwe web-functionaliteiten en beschrijft in detail de creatie van een website en 
persoonlijke webpagina's, de Brug, de Data Push en de virtuele FTP. Zowel de handleidingen als de On Line 
Help functie zijn bijgewerkt en geven u gedetaileerd alle nieuwe functionaliteiten met duidelijke voorbeelden 

en installatie parameters. 

  

  


