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Úvod
Aplikace Comosintegration zprostředkovává automatickou aktualizaci
údajů v Comos aplikaci na základě dat uložených v databázi Mindsphere.
Jednoduché nástroje aplikace umožňují vytvoření a správu mapování hodnot
mezi oběma databázemi. S aplikací Comosintegration máte záruku, že vaše
údaje budou vždy odpovídat aktuálnímu stavu vašeho zařízení.

Předpoklady (Prerequisites)
Předplatné/Licence
Platné předplatné služby MindAcces IoT Value Plan (Small/Medium/Large).
Platná licence CIS:15333 a CIS:15301 aplikace Comos.

Webový prohlížeč
Webový prohlížeč s technologií HTML 5. Doporučujeme používání Google Chrome. Aplikace je
kompatibilní i s prohlížečem Microsoft Edge. Doporučené rozlišení zobrazení je 1920x1080.
Mobilní zařízení je možné využít pouze pokud obsahují prohlížeč s podporou HTML 5. K práci
s aplikací doporučujeme využívat stolní počítač nebo tablet.

Popis (Description)
Úvod (Home)
Úvod nabízí přehled počtu vytvořených mapování a profilů a kartu s aktuálním profilem, jehož
parametry se využívají pro tvorbu nových mapování.
Profily (Profiles)
Sekce „Profily“ nabízí přehled vytvořených profilů a funkční prvky pro jejich vytváření, editace
a mazání.
Vytvořit mapování (Create mappings)
Sekce „Vytvořit mapování“ nabízí nástroje na tvorbu mapování buď jednotlivě pomocí
připraveného průvodce nebo hromadně prostřednictvím importu ze souboru. K přípravě
importního souboru jsou zde připravené další nástroje, které umožňují vyexportovat potřebné
údaje z obou databází (Comos, Mindsphere).

www.vdttechnology.com

Přehled mapování (Mappings)
Přehled vytvořených mapování a nástroje pro jejich editaci, mazání a okamžitou synchronizaci
údajů v rámci daného mapování.

Platební podmínky
Poplatek za předplatné jakéhokoliv balíčku je účtován ročně, vždy k výročí Vaší objednávky.
Cena při přechodu mezi balíčky v průběhu užívání bude stanovena individuálně.

Předplatné, ukončení
Minimální doba trvání předplatného pro všechny nabízené balíčky je 1 rok. Po uplynutí sjednané
doby předplatného bude Vaše aktuální předplatné vždy opakovaně automaticky obnoveno
na dobu 1 roku, dokud nebude ukončeno výpovědí z Vaší strany nebo ze strany společnosti
VDT Technology a.s. ve lhůtě vždy nejméně 30 kalendářních dní před uplynutím aktuální doby
předplatného. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet první den měsíce následujícího po
obdržení žádosti o ukončení. O ukončení předplatného Vás budeme informovat zasláním
oznámení na Váš účet nebo zasláním zprávy na Vaši e-mailovou adresu, která nám byla
poskytnuta. Ukončení předplatného z Vaší strany musí být adresováno na e-mail adresu:
support@vdttechnology.com.

Úprava poplatků
Společnost VDT Technology a.s. je oprávněna změnit nebo přidat nové poplatky (souhrnně
označované jako „změna poplatků“) v důsledku a v rozsahu požadovaném tak, aby odrážely:
(i) změny v kvalitě nebo funkcích Služby; ii) podstatné změny tržních podmínek; iii) obecné
zvýšení mezd nebo jiných nákladů na zaměstnání; a/nebo (iv) změny v pořizovacích nákladech
v důsledku cenových změn provedených našimi dodavateli, v každém případě v rozsahu, v jakém
změny ovlivňují naše poskytování sjednané Služby. O jakékoli změně poplatku Vás budeme
informovat nejméně 60 kalendářních dní před datem účinnosti změny poplatku.

Specifické podmínky
Dohoda o úrovni služeb
Procentuální měsíční doba provozuschopnosti této aplikace je 95%. Procento měsíční doby
provozu je definováno v doplňkových podmínkách MindSphere dostupných na
http://www.mindsphere.io/terms.

www.vdttechnology.com

Změny v produktovém listu a specifické Podmínky
Během období předplatného může společnost VDT Technology a.s. tento dokument průběžně
aktualizovat, aby v průběhu času odrážel nejen veškeré změny dohodnuté nebo uložené jejími
poddodavateli (včetně změn v licenčních podmínkách softwaru s otevřeným zdrojovým kódem)
, ale aby rovněž zahrnoval i představení nových funkcí, doplňků, vylepšení a dalších možností
(např. které nebyly dříve zahrnuty v předplatném, ale přidány bez dalších poplatků). Změny se
stanou závaznými po vydání nové verze tohoto dokumentu na www.mindsphere.io/terms.
Podpora
Vaši žádost o podporu k této aplikaci adresujte prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu:
support@vdttechnology.com.

Bezpečnostní informace
Obecné
K ochraně závodů, systémů, strojů a sítí před kybernetickými hrozbami je nutné, abyste
implementovali a průběžně udržovali holistický, nejmodernější koncept průmyslové bezpečnosti.
Zabezpečená komunikace
Přenos dat bude probíhat prostřednictvím protokolu HTTPS z Assetu do vašeho MindAccess účtu.

Definice
Asset
Asset je logická reprezentace věci, kterou může být stroj nebo automatizační systém s jednou
nebo více automatizačními jednotkami, např. PLC nebo dokonce továrna.
Obecné
Všechny ostatní výrazy s velkými písmeny v tomto dokumentu mají význam, který jim je dán ve
smlouvě MindSphere.
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