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Fjärrövervakning: säkert fjärrunderhåll av fastigheter 

 
SAUTER lanserar Remote Management, en säker VPN-anslutning till anläggningen för servicetekniker och 

anläggningschefer. Denna tjänst från molnet gör att kvalificerade, kontaktpersoner från SAUTER är tillgängliga 

även utan att finnas fysiskt på plats. Fastighetsoperatörer drar nytta av en lösning som kan implementeras 

med kort varsel, snabbare svarstider och långsiktig driftseffektivitet. 

 

 
SAUTERS servicespecialister stöder kunder över hela världen, från konstruktion och idrifttagning till underhåll 

och service av fastigheten, för att bevara fastighetens värde och säkerställa driftsäkerhet. Under de senaste 

månaderna har företag varit tvungna att byta till "fjärrövervakning". Bland annat avslöjades också coronakrisen 

där investeringar i teknik och relaterade processer tidigare saknades. Tiden är mogen att överväga både kort- 

och långsiktiga lösningar som säkerställer driftseffektivitet, håller nere kostnader och optimerar fastigheten för i 

morgon. Så kallad "cloud computing" skapar också nya möjligheter inom detta område.. 

 

Ändrade prioriteringar i osäkra tider 

Särskilt inom kommersiella fastigheter har SAUTER identifierat behovet av fjärrövervakning. Fjärrövervakning 

(Remote Management) är en tjänst från SAUTER Cloud. Molnet bildar gränssnittet mellan anläggningen och 

servicetekniker.  
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Det autentiserar användare, reglerar behörigheter och ger tillgång till utvalda fastigheter, anläggningar eller 

applikationer via en webbläsare. Fjärrövervakning  möjliggör aktiv och omedelbar tillhandahållande av tjänster 

relaterade till fastighetsautomation, energihantering, relaterad IT-infrastruktur och programapplikationer. Således 

kan fel åtgärdas snabbare och underhåll och tjänster utförs mer effektivt. 

 

Mer flexibilitet och experthjälp online 

Anslutningen mellan servicetekniker och anläggningen skapar ny flexibilitet för fastighetsdriften. 

Ändringsförfrågningar eller applikationstillägg i fastighetshantering kan utföras oavsett plats, och om 

specialistkunskap krävs kan experter kallas in online när som helst - molnet gör detta möjligt. 

Med fjärrövervakning och fjärrunderhåll via SAUTER’s Remote Management, bibehålls underhållet av 

fastigheten, oavsett vad. Denna tjänst är en investering i toppmodern infrastruktur och en förutsättning 

för energi- och kostnadsoptimerad fastighetsdrift på lång sikt. 

Remote Management är tillgänglig nu. Kontakta vår försäljningsavdelning. 

  

  

 

 
 
 

Om SAUTER 

Som ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomations teknik i gröna byggnader, säkerställer 

SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är 

specialiserad på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva 

totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa den energieffektiva driften 

av fastigheter. Våra produkter, lösningar och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela 

livscykeln i en fastighet - från planering och konstruktion till drift - i kontor och administrativa 

fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningar, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, 

flygplatser, fritidsanläggningar , hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av 

teknisk know-how, så är  SAUTER en beprövad systemintegratör som står för kontinuerlig innovation och 

schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och 

konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader. 

. 
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SAUTER Group 

• Ett internationellt bolag med huvudkontor i Basel, Schweiz 

• Grundades 1910 och kan förlita sig på mer än 100 års tradition och erfarenhet 

• Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt 

• Helhetslösningar från en enda källa, med fokus på att ge maximal  energieffektivitet och 

hållbarhet 

• Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för fastigheten 

• Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration 

• Medlem i bac, BACnet Interest Group (BIG-EU), (BIG-SE), BACnet International, 

 EnOcean Alliance 

• Referenser finns på: sauter-controls.com och www.sauter.se 
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