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eWon Cosy - възможност за 
безопасна връзка с вашите машини, 
от всяка точка, когато е необходимо

Сигурно и лесно  
Предлаганото решение осигурява 
оптимална сигурност и е лесно 
за използване. Не са необходими 
специални ИТ конфигурационни 
инструменти или умения.

Цялостно решение за отдалечен 
достъп 
Освен рутерите, решението на eWon  
включва безплатни desktop VPN 
клиент, мобилен VPN клиент и 
облачна VPN услуга. Тези компоненти 
са проектирани да работят заедно 

и да осигуряват безпроблемна свързаност за 
потребителите.

Гъвкави решения, подходящи за 
всички случаи
Индустриалните рутери на eWon 
се предлагат в различни варианти, 
в зависимост от необходимата 
свързаност - кабелна Ethernet 
връзка, WiFi свързаност, инсталация 

в отдалечено място, където е налична само клетъчна 
услуга. 

Talk2M: прозрачен и сигурен 
индустриален облак
Облачното решение за свързаност 
Talk2M не само се поддържа, но и 
постоянно се подобряват нивата му 
на производителност, обслужване и 
сигурност. Talk2M е сертифициран по 

ISO27001 и ISECOM STAR.

Безплатен, доставя се с всички 
рутери
Решението на eWon е възможно чрез 
съвместната работа на доставяните от 
тях рутери и тяхното облачно решение. 
В резултат всички eWon рутери се 

свързват към облака безплатно. Могат да се добавят 
толкова потребители и толкова устройства, колкото 
е необходимо, без да се влошава или ограничава 
качеството на услугата. Повечето от клиентите на eWon 
са доволни от тази услуга.

Pro функционалност за най-
взискателните потребители
С разрастването на бизнеса се 
увеличават потребностите на 
управлението му. Тогава се препоръчва 
преминаване към Talk2M Pro 
лиценз за по-добро управление на 

потребителите и допълнителни възможности.

Индустриалният облак Talk2M, работещ с рутерите 
на eWon, е мащабируем, надежден и резервиран. 
Сървърите му са разположени по целия свят, което дава 
възможност на клиентите да следят за  своите активи, 
където и да се намират те.
Може да се каже, че през годините Talk2M се 
превърна в нещо повече от облак за отдалечен 
достъп до машините - той по-скоро вече е основно 
звено в стойностната верига на индустриалния IoT. 
Допълнително от платформата Talk2M могат безопасно 
да се извличат данни за полеви устройства, които да се 
използват за други приложения. С добре дефинираните 
си услуги за управление на акаунти и устройства Talk2M 
е най-добрият избор за решение за отдалечен достъп.

Решението е особено подходящо за производителите 
на машини. Индустриалните рутери Cosy заедно с 
първия безопасен и сигурен индустриален облак 
Talk2M дават възможност за свързаност с машините, 
независимо от местоположението им, което увеличава 
конкурентоспособността:
• С Cosy на всяка машина се постигат значителни 
икономии в оперативните разходи:
- не се налага пътуване до мястото за поддръжка; 
- увеличава се броят на отстранените проблеми още 
при първо посещение, вследствие възможността за 
дистанционна работа по проблема; 

С индустриалните VPN рутери на eWon имате нов стандарт за отдалечен достъп 
до оборудването. Отстранявате проблеми по машините дистанционно, без 
посещение на място.  Драстично се намаляват разходите за поддръжка и се 
увеличава времето за работа на машините.
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• ISO27001 и STAR сертифициран подход за сигурност
• Многослоен модел за сигурност и подход за защита в 
дълбочина.

Еволюционен  и мащабируем
• Talk2M Free +, включен във всички рутери
• Наличен в 156 страни 
• Неограничен брой машини и потребители.

Високa степен на наличност, резервираност
• Повече от 30 сървъра / инсталации по света
• Оптимизирани местоположения на сървърите за 
минимална латентност
• Под наблюдение 24/7/365 от дежурни инженери.

eWon е бранд на HMS Industrial Networks AB – водещ 
доставчик на решения за индустриална комуникация и 
индустриален IoT.
Повече информация: https://www.ewon.biz, https://www.
comicon.bg

- по-бързо внедряване и интегриране на машините.  
• Възможност за разширяване на бизнеса - с помощта на 
Cosy производителите на машини могат да продават на 
нови, по-далечни пазари, при това без да се увеличава 
персонала. Намалява значението на географските 
граници и разстояния.

• Всички са доволни: с решенията за отдалечен достъп 
по-бързо се решават проблемите, възникнали с машини 
при клиенти. По-къси престои и по-бързо връщане към 
пълноценна работа, по-доволни и лоялни клиенти. Не 
се налага пътуване на специалисти,  свързано с разходи 
и умора.

Основни характеристики на Talk2M, облакът за 
индустриална свързаност на eWon 

IT мениджърите го одобряват 
• Опростено управление на потребители и политики
• Подходящ за работа зад защитна стена, проследимост 
на логове, одитни пътеки 


