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Alles-in-één-bewaking en 

uitgebreide visualisatie

SEMS maakt het mogelijk om de 

actuele en gearchiveerde gegevens 

van fotovoltaïsche energiecentrales 

in een bepaald account op te roepen 

en grafisch weer te geven.

Dynamisch overzicht van alle 

centrales in uw account

Volledig inzicht in systeemprestaties en 

probleemoplossing op afstand

GoodWe Smart Energy Management System (SEMS) is een kosteloos bewakingsplatform dat 

een betrouwbare werking van fotovoltaïsche centrales met een maximaal rendement mogelijk 

maakt. SEMS stelt exploitanten in staat tegelijkertijd diverse fotovoltaïsche energiecentrales 

op verschillende plekken in realtime te bewaken en de installaties te regelen. Uitgebreide 

gegevensverwerking, aangepaste grafieken en alarm- en onderhoudsfuncties garanderen dat 

exploitanten, operationele managers en activabeheerders de systemen eenvoudig en efficiënt 

kunnen beheren, en dat met een maximaal rendement.

SEMS biedt tal van functies om een betrouwbare werking te waarborgen en voorziet 

exploitanten met één druk op een knop van nauwkeurige informatie. Het is toegankelijk via 

meerdere accounts met verschillende toegangsniveaus voor eigenaren, installateurs en 

EPC-bedrijven.

Betrouwbare en transparante bewaking en 

aansturing van energiecentrales in realtime

Gedetailleerd en aanpasbaar alarm- en rapportagebeheer: dankzij snelle foutanalyse 

en identificatie kunnen installateurs storingen en problemen verhelpen, wat uitvaltijden 

beperkt en uiteindelijk besparingen oplevert.

Geoptimaliseerd alarmsysteem

Foutclassificatie en -prioritering

Lagere exploitatie- en onderhoudskosten:

Zelfanalyse bij fouten en probleemoplossing

Zet kritieke fouten bovenaan voor een beter overzicht 
en om verdere verliezen te voorkomen

Fault Analysis Suggestions+

Meertalig platform



Toegang op afstand en 

communicatie via beveiligde en 

versleutelde datalijnen

Driestaps 

gegevensencryptie

Veilig Stabiel Snel

Nauwkeurige en uitgebreide detectie en evaluatie van de gegevens van een centrale

De inhoud en het ontwerp van rapporten kan aan uw individuele behoeften worden 

aangepast. Een rapportgenerator is tevens beschikbaar naast standaard rapporten.

Delen van prestaties via

Rapporten aanmaken en aangepaste 

gegevensanalyse

Compatibel met meerdere terminals, 

maakt eenvoudig delen mogelijk

Mobiele app 

PC-bewaking

Realtime weergave

Server Cloud Back-up met hoge capaciteit

Breekpunt continue gegevensoverdracht

Back-ups in geval van serverproblemen


