
Zabezpečené vzdálené 
připojení pro průmyslová 

zařízení



Vzdálené připojení

S postupující digitální transformací pozorujeme rostoucí
požadavky na poskytování vzdálené asistence a podpory bez
nutnosti nákladného a časově neefektivního cestování. Tyto
požadavky je možné uspokojit pouze zajištěním
zabezpečeného vzdáleného připojení k průmyslovým
automatizačním zařízením.

Rockwell Automation® přináší řešení požadavků na vzdálené
připojení spolu s požadavky na zajištění kybernetické
bezpečnosti takového připojení.

Remote access for Industrial Equipment je řešením pro
vzdálenou instalační podporu, aktualizací programových
aplikací, podporu při opravách a údržbě, diagnostiku a pro
poskytování dalších vzdálených služeb.



Naše řešení

FactoryTalk® Remote 
Access Software

Stratix® 4300
Remote Access Router

Remote Access for Industrial Equipment je integrací dvou produktů.

Stratix® 4300 Remote Access Router

Stratix® 4300 je router, který umožňuje vytvořit vzdálené VPN připojení.

Pomocí VPN připojení mohou systémoví integrátoři, výrobci strojů nebo pracovníci
údržby přistupovat k automatizačním zařízením zabezpečeným způsobem bez
ohledu na jejich fyzické umístění.

Stratix® 4300 je nabízen ve variantách se 2 nebo s 5 porty.

FactoryTalk® Remote Access

Softwarový produkt – webový klient pro centralizovanou správu vzdáleného 
přístupu 

▪ Inicializuje VPN vzdálené připojení a registruje dostupná zařízení
▪ Nabízí správu uživatelského přístupu – vytváření uživatelů, uživatelských 

skupin a nastavení jejich přístupu k jednotlivým zařízením
▪ Umožňuje konfiguraci Stratix® 4300 routeru a nastavení oprávnění
▪ Zaznamenává a zobrazuje historii vzdálených připojení a uživatelské 

aktivity
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Klíčové vlastnosti

▪ Snadné a intuitivní webové uživatelské rozhraní pro konfiguraci a správu

▪ Technologie VPN optimalizovaná pro průmyslové připojení s pouze odchozím
připojením

▪ Správa uživatelů, uživatelských skupin a oprávnění

▪ Pokročilé možnosti protokolování změn administrace a vzdáleného připojení

▪ Plánovatelné aktualizace řešení vzdáleného přístupu

▪ Podpora sdílení internetu se zařízeními v podsíti LAN, podpora NAT a směrování
pomocí routeru

▪ Flexibilní licencování předplatného softwaru založené na počtu souběžných
uživatelských připojení

Kontaktujte nás pro více informací o Remote Access 
for Industrial Equipment
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