Instantel® THOR™
Ditt ultimata verktyg för händelsehantering och efterlevnadsrapportering
THOR – det Windows-baserade
programmet som skapar
kommunikation mellan din dator och
Instantel-vibrationsövervakaren. Du
får kraftfulla och lättanvända
funktioner för händelsehantering och
efterlevnadsrapportering. Med THOR
kan du programmera Micromate®- och
Minimate Pro™-övervakningsenheter,
hantera registrerade händelser styra enheter på avstånd, samt
anpassa rapportinnehåll, frekvensstandarder med mera. Allt från
din Windowsbaserade stationära eller bärbara dator.
Instantel THOR är marknadens mest kraftfulla verktyg
för händelsehantering och efterlevnadsrapportering.
THOR har inspirerats av Instantels Blastware™,
vibrationsövervakningssektorns ledande verktyg i över
två årtionden. THOR ger dig Blastware-verktyg som
du redan känner till, men med uppdaterad hastighet och
användarfokuserad design som är enkel att lära.

av övervakningsenheter som är utplacerade på svåråtkomliga
platser. Så länge övervakningsenheten kommunicerar med
THOR kan du kontrollera den på avstånd.

Huvudfunktioner

•
•

•

•

•

•

•
Instantel har utvecklat THOR särskilt för att ge dig kontroll
över dina Micromate- och Minimate Pro-övervakningsenheter.
Fjärråtkomstfunktionen innebär att du kan styra
övervakningsenheterna på plats eller från ditt skrivbord.
Du kan minska antalet besök på anläggningar och kontroller

•
•

Konfiguration av fjärrövervakning och kommunikation.
Utför åtgärder på avstånd: uppdatera enhetens
fasta programvara, kör givarkontroller, konfigurera
efterlevnadsinställningar, schemalägga övervakning,
automatisk upptäckt av övervakningsenheter.
Kontrollera viktig information om övervakningsenheterna
på avstånd: batteri, minne, senaste kalibrering,
anslutningsinformation.
Flera metoder för överföring av händelser från
övervakningsenheter till datorn och för visning av händelser
på fjärrövervakningsenheter.
Anpassningsbara händelserapporter med över tjugo
nationella frekvensstandarder. Enkla analyser och rapporter
med snabb fouriertransform (FFT).
Integrerad Auto Call Home™-funktion med fullständigt
stöd för Micromate och Minimate Pro, och för överföring av
Minimate Plus™- och Blastmate III™-händelser.
Integrerad e-post för enkel distribution av information till
intressenter.
Återanvändbara konfigurationer för
övervakningsinställningar.
Integrerad agent för sändning av data till Vision™, Instantels
molnbaserade program för datahosting.

THOR och Blastware
THOR ersätter Instantel Blastware Compliance för Instantels Micromate- och Minimate Pro-övervakningsenheter.
THOR stöder inte Series III-övervakningsenheter (Minimate Plus och Blastmate III), men Auto Call Home
importerar händelser som har registrerats med hjälp av Series III-enheter. För andra funktioner fortsätter Series IIIövervakningsenheter att använda Blastware.
THOR är under utveckling och stöder för närvarande inte vissa avancerade funktioner. Användare som behöver
programvara för avancerad analys, för funktioner som sprängningsplansimulering och signaturhålsanalys bör fortsätta
använda Blastware tills THOR Advanced Module blir tillgängligt sent under 2016.
Instantels nuvarande plan är att fortsätta hjälpa Blastware-kunder med felsökning och service. Programvaruutvecklingen
i framtiden kommer att fokusera på THOR-plattformen.
THOR förbättrar Blastwares:
• händelsehantering Organisera händelser från dina övervakningsenheter i mappar som kan representera projekt,
anläggningar eller kontrakt. Hämta och visa händelser enklare. Dela händelser med Instantel Vision™.
• efterlevnadsrapportering. Med uppdaterade rapporter kan du lägga till markörer och hårkors vid specifika punkter
på vågform- och histogramgrafer. Zooma in och ut i rapporter för att undersöka datapunkter interaktivt.
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Instantel THOR
Instrumentpanel

Instrumentpanelen i THOR ger en snabb överblick över viktig
information från övervakningsenheter. Det tar bara några
sekunder att kontrollera status för varje övervakningsenhet. På
en enda sida kan du följa upp faktorer som återstående batteritid,
tillgängligt minne, anslutningsstatus och antal dokumenterade
händelser.

Instrumentpanelen är också ett lättanvänt gränssnitt som låter
dig hantera dina övervakningsenheter. Från instrumentpanelen
kan du till exempel starta övervakning, göra inställningar, köra
givarkontroller, skapa och ändra operatörer och konfigurera
Auto Call Home.

Visa snabb enhetsinformation

Visa och hämta händelser

THOR har en uppsättning alternativ för visning och hämtning
av händelser. Du kan:
• visa händelser som har registrerats i övervakningsenheter
utan att hämta dem
• hämta händelser från datorn på begäran
• Med funktionen Auto Call Home kan du ställa in automatiska,
återkommande hämtningar av händelser.

Du kan använda mapparna i THOR för att organisera händelser
enligt projekt, anläggningar eller kontrakt. Händelser kan delas
med Vision, Instantels molnbaserade övervakningsprogram.

Enkel hämtning av händelser
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Instantel THOR
Integrerat Auto Call Home
THOR integrerar Instantels unika teknik Auto Call Home. När en
händelse inträffar kan övervakningsenheten automatiskt ansluta
till din Windows-dator och överföra händelsedata till en central
plats på datorn.

Konfigurationen av Auto Call Home är integrerad i THOR men
körs fortfarande som en Windows-tjänst. Ange dina alternativ
med THOR, och Auto Call Home körs sedan i bakgrunden även
när THOR stängs. Programmet startar också automatiskt när
datorn slås på, även efter strömavbrott.

Integrerat Auto Call Home

Interaktiva rapporter
THOR:s högupplösta händelserapporter i helfärg på en sida kan
inkludera anteckningar om händelser och företagets logotyp. Välj
bland över tjugo nationella frekvensstandarder för att säkerställa
att projektet överensstämmer med regler.
Du kan visa eller dölja alla grafer i rapporterna, inklusive
efterlevnadsgrafen. Anpassa mätenheter (brittiska/metriska, dB/
linjära enheter) snabbt och enkelt.

Den helt nya interaktiviteten låter dig zooma in delar av rapporter,
analysera information i detalj och identifiera trender innan de blir
problematiska. Du kan konfigurera och etikettera markörer så att
de visar toppar eller andra aktiviteter, samt flytta markörerna över
vågformen så att det blir enkelt att jämföra.

Toppmodern rapportering
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blah blah

Funktioner och fördelar

Funktion

Fördel

Kommunicera med Instantel Micromate eller Minimate
Snabb och enkel kommunikation utan dataförluster.
Pro-övervakningsenheter via en fysisk anslutning eller ett
mobilmodem.
Visa övervakningsdata med tre olika metoder: överför
med Auto Call Home, importera händelser i projekt eller
visa data utan nedladdning.

Se till att data alltid är säkra, skyddade och där du
behöver dem.

Fjärrhantering av övervakningsenheter.

Gör enkelt effektiva ändringar av projekt.

Organisera övervakningsenheter och
händelseövervakningsdata i projekt och lagra
sammanhängande data på en enda plats.

Snabb förståelse av alla platser och projekt.

Förbättrad visualisering av händelseövervakningsdata, så
att du kan sortera, gruppera och filtrera övervakningsdata
på flera sätt.

Identifiera trender innan de blir problematiska.

Branschstandardanpassade rapporter ger dig de verktyg
du behöver för att visa efterlevnad.

Säkerställ att du arbetar i enlighet med relevanta
regleringar.

Automatisera dataöverföring med den integrerade
lösningen Auto Call Home.

Ta emot händelseövervakningsdata så snart de registreras.

Med THOR:s e-postfunktion kan du skicka
Automatisera kommunikation så att du kan ägna mindre
händelseövervakningsrelaterade data till intressentera och tid åt e-postmeddelanden och mer tid åt projekt.
hålla dem uppdaterade med den senaste informationen.
Stöd för SSL- och TLS-protokoll med THOR-e-post.

Den företagsspecifika informationen är alltid säker.

Konfiguration av flera konfigurationsfiler hjälper dig
att spara tidigare inställningar för återanvändning på
kompatibla övervakningsenheter.

Spendera mindre tid på repetitiva moment och mer på
verkliga problem som kräver din uppmärksamhet.

När Instantel beslutade att kunderna förtjänade en grundläggande omskrivning av vår
branschledande Blastware-programvara från grunden var frågan om den skulle fortsätta
kallas Blastware. Trots det faktum att Blastware alltid har representerat tillförlitlighet
valde Instantel ett nytt namn för den nya programvaran, ett namn som återspeglar
mångfalden i vår kundbas. THOR är inte endast utformat för sprängningsbranschen,
utan levererar också specifika verktyg för pålning samt miljöbaserad och strukturell
vibrationsövervakning.
I den nordiska mytologin hade Tor en hammare som krossade sten. Med tanke på
våra rötter inom vibrationsövervakning tyckte vi att THOR var ett perfekt namn och
att en stenkrossande hammare var en idealisk logotyp för vår nya programvara för
händelsehantering och efterlevnadsrapportering.

Företagskontor:
309 Legget Drive,
Ottawa, Ontario K2K 3A3
Kanada

Avdelningskontor i USA:
808 Commerce Park Drive,
Ogdensburg, New York 13669
USA

Avgiftsfritt: (800) 267 9111
Telefon: (613) 592 4642
Faksimil: (613) 592 4296
E-post: sales@instantel.com

© 2016 Xmark Corporation. Instantel, Instantel-logotypen, Auto Call Home, Blastmate,
Blastware, Histogram Combo, InstaLink, Vision, THOR, THOR-logotypen, Micromate och
Minimate är varumärken som tillhör Stanley Black & Decker, Inc., eller dess dotterbolag.
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