
SMART BUILDING MET 
WINGUARD
MPL Easy Safe Integrations, biedt PSIM+ Platform As a Service aan als een oplossing die
 veel verder gaat dan de gebruikelijke reikwijdte van een traditionele alarmcentrale. 
MPL biedt onafhankelijkheid en flexibiliteit. Hierdoor is MPL  Easy Safe Integrations 
in staat om volledige softwareplatform- connectiviteit aan te bieden die de gebruiker
 in staat stelt verschillende systemen te integreren en te beheren via een uitgebreide 
gebruikersinterface. De analisten, programmeurs en consultants van 
MPL EaMPL Easy Safe Integrations zijn hierin gespecialiseerd. Zij richten het systeem zo 
in dat werkstromen, processen en subsystemen (GBS, Camerabeheer, Intercom, 
Toegangsbeheer, ICT componenten etc) in de realtime rapportage samengebracht worden.

VOLLEDIGE
GEBOUWINTEGRATIE
MPL biedt een uitgebreid pakket aan integratieoplossingen.
Op dit moment kunnen  wij het grootste deel van de beschikbare subsystemen 
ondersteunen en integreren binnen het PSIM+ cloud platform. 

Hierdoor is MPL in staat om volledige  softwareplatform- connectiviteit aan te bieden 
die de gebruiker in staat stelt  verschillende systemen te integreren en te beheren via 
een uitgebreide gebruikersinterface. Dit geïntegreerde systeem omvat de 
communicatie en IT-infrastructuur voor het hele gebouw.communicatie en IT-infrastructuur voor het hele gebouw.

REALTIME
RAPPORTAGE
Als leverancier van een onafhankelijk cloud platform zet MPL met deze complexe taak
het waarborgen van veiligheid en beveiliging om in beheersbare, efficiënte en
controleerbaar processen MPL bied in combinatie met MyOpsView realtime rapportage
van uw data. MyOPSView biedt verschillende weergaven en dashboards om eenvoudig
toegang te krijgen tot gegevens om deze te interpreteren. 

Dit alles is makkelijk te bereiken van over de hele wereld door middel van een web interface! 
euren, verlichting, temperatuur, bezetting en nog veel meer zaken kunnen allemaaleuren, verlichting, temperatuur, bezetting en nog veel meer zaken kunnen allemaal
live worden weergegeven in de dashboards van MyOpsView. 

TOTAL COST OF
OWNERSHIP
Door toepassing van Hosting Services biedt MPL een kostenbesparende oplossing. 
Zo zorgt MPL voor een verlaging van de TCO (Total costs of Ownership).
De toegepaste Platform As a Service heeft zijn toegevoegde waarde al wereldwijd 
bewezen en wordt veelvuldig wordt toegepast in diverse branches. 
De toepassingen variëren van kantooromgevingen naar groot industrieel tot 
datacenters, penitentiaire inrichtingen, transport & logistiek, defensie, zorg en vele 
andere toepassingen. MPL Eaandere toepassingen. MPL Easy Safe Integrations biedt altijd de passende 
oplossing voor de bedrijfsspecifieke behoeften om te verslimmen.
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