
 

Remote Monitoring System 
Met Rolan Robotics altijd service dichtbij 
 
Rolan Robotics gaat met de tijd mee. Om onze klanten inzicht te geven in het optimaliseren 
van hun processen hebben wij het Remote Monitoring System (RMS) ontwikkeld. Met deze 
module beschikt u over realtime managementinformatie, krijgen uw robot programma’s 
automatisch een back-up en zorgt service ondersteuning voor kortere stilstand. Enkele van 
onze klanten gingen u voor en hebben het RMS geïnstalleerd op hun robot en met succes! 
U kunt nu ook profiteren van de voordelen van ons Remote Monitoring System.  
 
 
Met het RMS van Rolan Robotics krijgt u altijd service dichtbij: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Realtime Management informatie 

○ Procesoptimalisatie 
○ Statusloggen van robots in verschillende modi, zoals:  

■ Auto modus 
■ Teach modus 

○ Productiviteit van de robots inzichtelijk d.m.v. grafieken en tabellen  
○ Storingsindicaties per robot 

 
2. Automatische back-up van programma’s: 

○ Nooit meer vergeten door automatisch en periodiek volgens een ingesteld 
schema  

○ Aanvullend; direct middels één druk op de knop bij de machine 
○ Sneller dan handmatig; geen manuele handelingen meer vereist 
○ Veilig opgeslagen in afgeschermde Cloud omgeving; voor u direct 

beschikbaar 
 

3. Service ondersteuning 
○ Kortere stilstand door sneller lokaliseren van storingen 
○ Service interventie voorkomen door eenvoudig meekijken met de 

programma’s van Rolan Robotics 



 

Veiligheid  
 
Iedere robot heeft een eigen IP-adres en is vragend verbonden aan het internet. Alle acties 
gebeuren vanuit de robot zelf. In het geval van terugzetten van de back-up haalt de robot 
bijvoorbeeld zelf een back-up op. Met als voordeel dat uw bedrijfsgegevens altijd veilig 
opgeslagen blijven.  
 

Toepassing  
Het RMS van Rolan Robotics is merkonafhankelijk en kan op verschillende robots worden 
toegepast, zoals: 
 

● OTC lasrobots met FD/AII en AX controller 
● Fanuc handling robots. 
● Stäubli robots 

 
 
Prijs € 950,- eenmalig / robot, geïnstalleerd op robotbesturing 

Prijs € 250,- jaarlijks, voor Periodiek automatische back-up en Cloudbeheer 
 
Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Fabian Hoogland, 
service@rolan-robotics.com | 0229 248 484. Hij informeert u hoe Rolan Robotics het 
Remote Monitoring System ook voor uw toepassing optimaal kan inzetten.  
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