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JEFF Electronics lanserar CC WEBB®
– En plattform för dig som vill skapa serviceavtal inom 
driftövervakning för fastigheter. 

Med CC Webb® ger JEFF Electronics AB kunderna möjlighet att få 
tillgång till en avancerad plattform för driftövervakning av slutkundernas 
anläggningar. Detta skapar en möjlighet för en installatör eller åter
försäljare att bygga upp serviceavtal med slutkunden efter installation. 
Systemet kräver inga särskilda förkunskaper och kan installeras på 30 
minuter ute hos slutkunden.  

Enkelt att bygga serviceavtal för fastigheter på CC Webb® 

Sammantaget ger systemet våra kunder möjligheten att ha full kontroll på slut
kundernas anläggningar oavsett vart de befinner sig. Detta skapar en mycket  
god plattform att forma ett serviceavtal som bygger närmare relationer mellan 
installatören/återförsäljaren och slutkunden. Genom att ta över slutkundens ansvar  
för larm/övervakning, rapporter etc. möjliggörs skapandet av nya kundvärden för  
våra kunder. säger Jon Ellmark, VD på JEFF Electronics AB. 

Paketering 

Vidare berättar Jon att installatören möts av en komplett paketering där allt kompli
cerat redan är klart och att hela installationen samt driftsättningen avklaras på under  
en halvtimma. 

Vid första inloggning möter användaren av CC Webb® ett användarvänligt grafiskt 
gränssnitt. Detta ger en god överblick av den uppkopplade anläggningen genom 
dynamiska flödesbilder och tabeller. 

Användaren kan sedan enkelt justera parametrar genom dialogrutor i gränssnittet  
om det skulle behövas. 

Kommunikationsspråket är som standard Modbus men genom att använda en 
protokollomvandlare kan man även koppla upp sig mot anläggningar som använder 
andra protokoll.  
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Fullvärdigt SCADA-system 

Med CC Webb® blir anläggningen uppkopplade till ett fullskaligt SCADA system utan att 
man som installatör behöver ha några egentliga förkunskaper på området.

Även om användargränssnittet har designats för att skapa enkelhet vilar det på ett kom
plett SCADAsystem som utgör den tekniska plattformen vilket möjliggör en fullständig 
övervakning av anläggningen. Vid de fall då anläggningen pratar ett annat M2Mspråk 
kan en protokollomvandlare användas för att styra även dessa. Systemet möjliggör även 
molnbaserad lagring av historiskt data vilket gör det enkelt för er att skapa rapporter 
som kan förmedlas till slutkunden vid uppföljning. 

 

 

PRESSKIT

Detta pressmeddelande, högupplöst bildmaterial och  
nyckelegenskaper för produkten CC Webb® finns på:
http://www.jeff.se/sv/press

Kontakta oss gärna för mer information
Jon Ellmark, VD Jeff Electronics AB.   
Ring 03188 60 20 eller skicka ett mail till jon.ellmark@jeff.se

JEFF ELECTRONICS AB LEVERERAR VÄRME OCH TRYGGHET MED HJÄRNA OCH HJÄRTA

JEFF Electronics är det lilla, flexibla utvecklingsföretaget med de stora utmärkelserna. Vi utvecklar och 
producerar styr och övervakningssystem för maximal komfort och minimal energiförbrukning i ditt värme
system. Innovation, nyfikenhet och starka samarbeten är vår drivkraft. Sedan 1974 har vi genom dessa starka 
samarbeten utvecklat innovativa och klimatsmarta produkter för våra kunder. Under 2016 lanserade vi vårt 
nya varumärke ”Powered by JEFF” som ska signalera den höga kvalitet kunderna kan förvänta sig när vår 
kärnkompetens ligger som grund för en produkt även om den inte säljs direkt från oss.  


