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Uw Priva procescomputer en Priva 
Office Direct: de ideale combinatie
Met Priva Office Direct haalt u het beste 
uit uw procescomputer. De zeer gebruiks-
vriendelijke bediening geeft u toegang tot 
alle oplossingen die de Priva Connext en 
Priva Intégro procescomputers bieden om 
teelt en klimaat te optimaliseren, water- en 
energiemanagement efficiënter te maken 
en uw bedrijfsresultaat te vergroten. U kunt 
het programma volledig naar uw eigen 
voorkeuren en bedrijfssituatie instellen. 
Bovendien biedt Priva Office Direct alle 
mogelijkheden om uw processen te moni-
toren én aan te passen. Zo verschijnen de 
alarmschermen prominent in beeld bij 
geconstateerde afwijkingen. Hierbij hebt u 
de mogelijkheid om persoonlijke notities 
toe te voegen over uw ervaringen en 
gebruikte oplossingen. Deze verschijnen 

automatisch in het scherm wanneer u in de 
toekomst een soortgelijke storing heeft. 

Grafisch en intuïtief bedieningsgemak
Priva Office Direct heeft alles wat u van een 
modern softwarepakket mag verwachten.  
Heldere iconen zorgen voor eenvoudige 
navigatie naar het gewenste onderdeel, 
zoals bijv. klimaat of water. Eenduidig 
kleurgebruik maakt direct duidelijk binnen 
welk onderdeel u zich bevindt. Bijzonder 
aan Priva Office Direct is het gemak waar-
mee u bijvoorbeeld de kastemperatuur 
instelt. Met één muisbeweging sleept u de 
punten binnen een grafiek naar het 
gewenste temperatuurverloop, waarna de 
instellingen automatisch worden aangepast 
voor alle gewenste ventilatie- en verwar-
mingsregelingen.  

Priva Office Direct

De bediening van uw Priva procescomputer wijst 
zich vanzelf met Priva Office Direct. 

Priva Office Direct is het bedieningsprogramma voor de Priva proces-

computers. De bediening heeft een overzichtelijk uiterlijk en biedt 

dankzij de grafisch georiënteerde bedieningsschermen nog meer 

gebruiksgemak. U hebt direct door hoe het werkt, ziet direct op het 

scherm wat u doet én profiteert direct van een efficiëntere bedrijfs-

voering. Priva Office Direct: het wijst zich vanzelf.



Priva
Zijlweg 3
P.O. Box 18
2678 ZG  DE LIER
The Netherlands
T +31 (0)174 522 600
F +31 (0)174 522 700
www.priva.nl
info@priva.nl

Schematische weergave van al uw 
bedrijfsprocessen
Binnen Priva Office Direct heeft u de 
mogelijkheid om processen binnen uw 
bedrijf op een schematische wijze weer te 
geven. Deze procesdashboards helpen u bij 
het verkrijgen van inzicht, waardoor de 
bedrijfsprocessen op de verschillende af-
delingen in het tuinbouwbedrijf verbeterd 
kunnen worden. Het procesdashboard 
wordt volledig op maat en naar uw per-
soonlijke voorkeuren vervaardigd door 
Priva en (op aanvraag) geleverd door uw 
dealer.

Aanpassen van overzichten naar uw 
persoonlijke voorkeur
In de nieuwste versie van Priva Office Direct 
(2.0) kunt u zelf aangeven welke instellingen 
u wilt zien. Door het aanvinken van de 
instellingen die u van belang vindt, past u 
bestaande schermen heel eenvoudig aan. De 
schermen bevatten alleen de instellingen die 
van belang zijn voor uw specifieke bedrijfs-
situatie. Dit geeft u een duidelijk overzicht 
heeft van de instellingen die het klimaat in 
uw kas beïnvloeden. Bovendien wordt de 
kans op instelfouten verkleind. 

Samenstellen van informatie- 
schermen 
Priva Office Direct 2.0 biedt u ook de moge-
lijkheid om eenvoudig zelf informatiescher-
men samen te stellen. U geeft aan welke 
overzichten u wilt zien, bijvoorbeeld een 
combinatie van verwarming en ventilatie. 
Priva Office Direct plaatst die vervolgens 
automatisch in één overzichtsscherm. Zo 
heeft u snel een totaaloverzicht en van daar-
uit kunt u weer eenvoudig navigeren naar 

onderliggende gedetailleerde instellingen. 
Optie om alarmen per sms of 
e-mail te ontvangen
Voor een goede omgang met alarmen in 
complexe situaties of op grote bedrijven is 
Priva Office Direct uitgerust met een kop-
peling aan een externe alarmserver. Deze 
alarmserver is een aparte softwareoplossing 
die een alarmering doorstuurt als sms-, 
e-mail- of spraakbericht. Bovendien kan 
deze service worden gekoppeld aan een 
dienstrooster, zodat alleen de dienstdoende 
medewerker het alarm ontvangt. Mocht 
deze medewerker de alarmering niet bin-
nen een bepaalde termijn accepteren, dan 
wordt de alarmering automatisch door-
gestuurd naar de volgende verantwoorde-
lijke op de contactlijst. 
  
Koppeling met Trade-Link
Priva Office Direct biedt tevens toegang tot 
Trade-Link, het optionele softwarepakket 
waarmee u optimaal rendement haalt uit 
uw energiemanagement. Met Trade-Link 
schakelt u de WKK’s en belichting op basis 
van de meest actuele elektriciteitsprijzen op 
de OTC, APX en onbalansmarkt.  
De veelzijdige beslisregels van Trade-Link 
geven u volledige controle over de snelheid 
van reageren. Direct of op basis van gemid-
delden. Rekening houdend met bufferlading, 
stralingsom en vele andere invloeden.

Meer weten?
Neem contact op met Priva T 0174 522 600 
of kijk op www.priva.nl. Wij helpen u graag 
verder.
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Uw Priva dealer:


