VÄLKOMMEN TILL

KENTIMA PARTNER EXPLORING DAYS

5

RI

M

S

ÅR

SJ

NER EXPLO

DAY

KEN

A

RT
PA

NG

TI M

2019

U BILEU

Anmäl dig senast 26 april!
Anmälan

www.kentima.com/kped2019

Kontakt

info@kentima.com I 046-25 30 40

Vi vill ge dig inspiration att
skapa attraktiva lösningar
inom Automation och Säkerhet
– oavsett om du är systemintegratör, installatör
eller konsult!
Det känns fantastiskt roligt att skicka ut inbjudan
till Kentima Partner Exploring Days 2019.

SÄKERHET

Eftersom det är 5-årsjubileum för vårt event gör vi en
extra stor satsning det här året. Vi har skapat ett mycket
intressant och spännande innehåll som vi hoppas kommer att ge dig en givande och rolig dag tillsammans
med kollegor och alla oss från Kentima.
Kent Nilsson
VD

Vårt event är ett utmärkt tillfälle för dig som systemintegratör, installatör eller konsult att öka dina
kunskaper om hur du skapar attraktiva och
kostnadseffektiva lösningar inom
automations- och säkerhetsområdet.

Gemensam lunch 12:00-13:00

För att ta del av våra nyheter och all viktig information rekommenderar vi att ni är med oss under hela dagen. Har ni inte möjlighet, kan ni välja att bara gå på förmiddagen (Automation) eller
eftermiddagen (Säkerhet) men ändå äta en god gemensam lunch.

AUTOMATION

Tillsammans med alla på Kentima önskar
jag er varmt välkomna till: pGöteborg 16 maj

pStockholm 21 maj
pLund 23 maj
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-

Frukost 8:30
-
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WideQuick HMI/SCADA

Rekordstort antal nya
attraktiva funktioner
”Fastighetsautomation, VA,
maskinstyrning, process- och tillverkningsindustri samt kraftdistribution”
Är du systemintegratör och driver projekt inom ovanstående områden får du inte missa Kentima Partner
Exploring Days. Vi kommer att visa upp massor av
attraktiva lösningar, främst baserade på nya funktioner
i WideQuick 9.0 och 10.0. Alla som deltar på eventet
kommer även få information om nyheter i framtida
versioner av WideQuick.

Benny Olsson
Product Manager
Automation

Zoom och Pan i arbetsvyer

Zooma och panorera i vyer med smarta interaktiva
objekt. Vi visar flera användbara exempel, t.ex.
automatisk zoom vid larm, zoom av flera vyer samtidigt och mycket mer.

WideQuick som en tjänst

En viktig nyhet i WideQuick 10.0 är att programmet går att köra som en tjänst på Windows. Vi går
igenom allt du behöver tänka på.

Linjediagramobjekt

Det nya linjediagramobjektet öppnar upp helt nya
möjligheter för presentation av data i WideQuick
Runtime-, Remote- och Web Client.

Exempel på nya funktioner och lösningar som vi presenterar:

Kartfunktion

2

Kraftfull kartfunktion med 20 olika zoomnivåer. Vi
visar upp användbara exempel där varje nivå kan
ha unika och smarta interaktiva objekt kopplade till
olika funktioner.

Tema

Vi förklarar hur du sätter din egen design på
projektet och samtidigt har möjlighet att snabbt
anpassa utseendet till kundernas grafiska profil.
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WideQuick Window Manager
– total kontroll över bildskärmarnas layout
Historik utan gränser
– ett extremt flexibelt verktyg för analys
Smart CSV-import av AutoCAD-ritningar
– både ritningar och tillhörande objekt
Vyväljaren
– fler möjligheter att skapa ett intuitivt gränssnitt

Mattias Nilsson

Tooltip
– ökar användarupplevelsen
… samt andra smarta och spännande lösningar
och framtida funktioner…
-

Manager Support
and Education
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WideQuick BMS

Allt fler väljer
WideQuick BMS
”Vi ska vara det självklara valet
för att övervaka fastighetens
alla funktioner”

Andy Gibbs
Specialist Building
Automation Products

Riksdagen beslutade om nya energimål den 19 juni
2018. WideQuick BMS innehåller flera viktiga funktioner som hjälper fastighetsägaren att effektivisera
energianvändningen och öka den upplevda komforten. Fastighetsautomation är ett prioriterat område
där Kentima investerar och lägger stora resurser
på att kontinuerligt vidareutveckla vårt populära
BMS-koncept.

@
Under årets partnerevent kommer vi presentera de senaste nyheterna, visa
upp flera nya smarta lösningar och förklara hur du som systemintegratör kan
effektivisera dina projekt. Vi kommer även att beskriva vår syn på framtiden och
vilka planer vi har för den fortsatta utvecklingen av WideQuick BMS.
Exempel på nya funktioner och lösningar som vi presenterar:

@
Nya navigeringsmöjligheter och
tooltips

Multi-layout historikobjekt för
bättre analys

PID-analysverktyg för att
kvalitetssäkra regleringen

Nya möjligheter att följa upp
fastighetens energimål

Kentima

Nya energirapporter

Ny funktionalitet med kartobjekt
och energiöversikt
6
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Industridatorer

Vi hjälper dig göra
rätt val ...
– oavsett om du behöver en Panel PC, Box PC
eller en kraftfull operatörsenhet.

Operatörsenheter

Kundanpassade
lösningar och fler
tillbehör

Det finns flera viktiga faktorer att ta hänsyn till vid
valet av industridator eller operatörsenhet.

Kent Nilsson

Vi har ett stort antal modeller att välja bland och under
eventet kommer vi bland annat presentera de senaste
nyheterna inom dessa produktområden. Vi kommer
även gå igenom WideQuick Control Center, skillnaderna
mellan en HMI Panel/Box och SCADA Panel/Box, visa
upp olika möjligheter till kundanpassade lösningar
och presentera olika tillbehör som vi har i
vårt produktprogram.

VD

Touchmonitorer
Vår nya Box PC OE801
WideQuick Control Center
Överföring till målsystem
H511 en välslipad diamant
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SECURITY
PRODUCTS FROM KENTIMA

HMI/SCADA SOFTWARE

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

INDUSTRIAL COMPUTERS

NETWORK VIDEO RECORDER/CLIENT

OPERATOR PANELS/BOXES

PSIM SOFTWARE

Ethiris VMS

Ethiris VMS Solutions

Nu vill alla kunder ha
videoövervakning av
absolut högsta klass!
Därför är valet enkelt ...
Ethiris VMS/NVR/NVC
Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och det
gäller även utvecklingstakten på Kentima.

Peter Andersson
Product Manager
Security
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Ethiris VMS/NVR/NVC version 10.0 lanserades i oktober
och nu under våren är nästa version, 10.2, klar för leverans.
Båda versionerna är fyllda med nya attraktiva funktioner.
Under eventet presenterar vi användbara och värdefulla
lösningar baserade på nyheterna och dessutom några
spännande överraskningar.

Optimering för stora system

Ljud och tal ut från Ethiris Client

360° – utökad funktionalitet

SIA-larmprotokoll – Larmcentral

Virtuella kameror

Förbättrat kamerastöd

Ny intuitiv kontrollpanel

Utökade exportmöjligheter

ONVIF Events och OPC –
skapar nya smarta lösningar

Always on top –
inte bara en ny funktion

-

Så skapar du
intelligenta
system med VCA
Ethiris VMS har flera olika möjligheter att kommunicera med kameror och annan utrustning.

Marcus Segerdahl
Area Sales
Manager Security

Vi kommer visa upp spännande exempel där vi använder
funktioner som ONVIF Events, TCP-lyssnare, OPC, skript och databaskommunikation tillsammans med VCA, Video Content Analysis, för att snabbt och enkelt
skapa användbara och smarta lösningar. Ethiris VMS ska vara det självklara valet
när kunderna vill ha kraftfulla och intelligenta videoövervakningssystem.
Exempel på analys från kameror som Ethiris stödjer:

Personräknare

Avvikande beteende

LPR

Objektsdetektering &
kvarglömda objekt

Hälsokoll (andning/puls)

Temperaturövervakning

-
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Ethiris NVR-N Rack Solutions

Ethiris NVR/NVC

Världspremiär för våra
kompletta racklösningar

Fler funktioner, större
videolagring, högre
prestanda och mycket
mer

Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande inom Ethiris
NVR/NVC. Det finns idag ett stort antal modeller att
välja bland, framtagna för olika krav och behov.
På vårt event presenterar vi de senaste nyheterna och
hur du som är systemintegratör kan bygga upp attraktiva
systemlösningar till dina kunder.

NVR-1
1-32 ch

Marcus Segerdahl
Area Sales
Manager Security
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NVR-C
1-32 ch
-

NVR-2
1-96 ch

NVC-1

NVR-N

- Fem olika system med upp till 1 000 kameror
- Unik redundans, funktionalitet och prestanda
- Möjlighet till 500 TB lagring

Ulf Larsson
Development
Manager Ethiris

Serie S

Serie M

Serie L

1-128 ch

Ethiris är från början utvecklad för att även passa till stora och komplexa system.
Hög prestanda och klusterfunktion med redundans är bara några exempel på
viktiga egenskaper som gör att Ethiris passar utmärkt att användas i större och
mer krävande system. Nu tar vi allt till en helt ny nivå...

NVC-2

På eventet presenterar vi ett helt nytt koncept med kompletta racklösningar baserade på NVR-N. Det har aldrig varit enklare för systemintegratörer att beställa
och leverera stora och avancerade videoövervakningssystem.
-
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Säkerhet – PSIM

Nedräkningen har börjat …
Simsalabim – PSIM
- Vi kommer att förhandsvisa vårt helt nya 		
PSIM-koncept
- Presentationen är i vissa avseenden ett 		
avancerat trollerinummer

Vi gör avancerade projekt enkla …
Vi ser en allt större efterfrågan på överordnade säkerhetssystem och vår
målsättning är att kontinuerligt göra det enklare att skapa den här typen
av lösningar. Sedan tidigare har vi en speciell WideQuick PSIM-licens och nu
är vi nära vår lansering av ett helt PSIM-koncept. Det nya PSIM-konceptet,
tillsammans med all ny funktionalitet i WideQuick kommer att förenkla
konfigureringen och kraftigt reducera projekttiden för den här typen av system.
Det innebär att allt fler systemintegratörer kommer att kunna konfigurera
och leverera överordnade säkerhetssystem.

Hotell engelska. Klar
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Peter Andersson
Product Manager
Security

Samuel Jeffman

Physical Security Information Management Software
INBROTT
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VIDEO

BRAND

Specialist Security
Products

PASSAGE
-
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Schema

AUTOMATION

För att ta del av våra nyheter och all viktig information rekommenderar vi att
ni är med oss under hela dagen. Har ni inte möjlighet, kan ni välja att bara gå
på förmiddagen (Automation) eller eftermiddagen (Säkerhet) men ändå äta
en god gemensam lunch.

08:30 - 09:00		

Frukost/registrering

09:00 - 09:10		

Introduktion förmiddagen

09:10 - 10:20
10:20 - 10:40		

Automation - pass 1
Kaffepaus

10:40 - 11:50
11:50 - 12:00		

Automation - pass 2
Avslutning Automation

12:00 - 13:00

Introduktion eftermiddagen

13:10 - 14:15
14:15 - 14:35		

Säkerhet - pass 1
Kaffepaus

14:35 - 15:35
15:35 - 15:45		

SÄKERHET

13:00 - 13:10		

Gemensam lunch

Säkerhet - pass 2
Avslutning Säkerhet

-
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Anmäl dig senast
den 26 april
pGöteborg 16 maj
Elite Park Avenue

Kungsportsavenyn 36-38
400 15 Göteborg

pStockholm 21 maj
Elite Palace

S.t Eriksgatan 115
113 43 Stockholm

pLund 23 maj
Elite Hotel Ideon
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Eventet är kostnadsfritt, frukost och lunch ingår.

Anmälan är bindande, vid avbokning/no show debiteras en kostnad på 300 kr.

Anmälan: www.kentima.com/kped2019 I info@kentima.com I 046-25 30 40 I QR-kod
Postadress:			
BOX 174			
SE-245 22 Staffanstorp		
Sverige			
Tel: +46 (0)46-25 30 40		
E-mail: info@kentima.com

Besöksadress:
Kastanjevägen 4
245 44 Staffanstorp
Sverige
Fax: +46 (0)46-25 03 10
www.kentima.com

