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Talk2M Talk2M Free+ Talk2M Pro 

Cena v cene routera 720€ / ročne 

Počet zariadení neobmedzený neobmedzený 

Počet používateľov neobmedzený neobmedzený 

Management užívateľských oprávnení nie áno  

SLA (Service Level Agreement) nie áno (99,6%) 

Počet VPN spojení 1 3 

Počet M2Web a eCatcher mobile spojení 5 neobmedzený 

Objem prenesených dát 3 GB / mesiac 9 GB / mesiac 

DataMailBox datapoints 5 mil. DP / mesiac 10 mil. DP / mesiac 

SMS správy 0,3 € / SMS 50 SMS / mesiac 

Rozšírenie základnej služby Talk2M   

Dodatočné VPN spojenie - 20€ / mesiac 

Dodatočné dáta  - 4€ / GB 

Dodatočný DataMailBox - 4€ / mil. DP 

SMS správy 0,3 € / SMS 0,15 € / SMS 

 
Počet zariadení 
Počet routerov Ewon, ktoré sú pripojené k účtom typu Free+ alebo Pro nie je obmedzený. 
 
Počet používateľov 
Na obidvoch typoch účtov je možné zriadiť neobmedzený počet užívateľov. 
 
Management užívateľských oprávnení 
Verzia Talk2M Pro umožňuje vytvorenie komplexnejších prístupových práv.  
Požívatelia môžu byť rozdelení do viacerých skupín „správcov“ a  „používateľov“. 
Routre sú rozdelené do skupín označovaných ako Ewon pool. 
Priradením konkrétnych oprávnení je možné zabezpečiť, aby mali používatelia prístup len k priradeným 
routerom a priradeným zariadeniam na LAN strane routera. Napr. PLC programátor len k PLC, programátor 
robota len k riadeniu robota a manažér len ku kamere a podobne. 
Používateľom mobilnej aplikácie eCatcher mobile alebo služby M2Web  budú rovnako sprístupnené len 
povolené zariadenia t.j. obrazy HMI, PC alebo KPI (Key Performance Indicators). 
 
SLA (Service Level Agreement) 
Talk2M Pro vám poskytuje pripojenie k serverom s ročnou dostupnosťou 99,6 % (max. 4 hodiny výpadku/rok) 
vrátane zmluvy o úrovni služieb (SLA). 
 
Počet VPN spojení  
VPN spojenie je spojenie s VPN serverom Talk2M vytvorené pomocou VPN klienta eCatcher pod Windows. 
Talk2M Free+ realizuje spojenie medzi jedným používateľom a routerom Ewon s tým, že ak sa chce prihlásiť 
druhý používateľ, musí sa ten prvý odhlásiť. Talk2M Pro umožňuje súčasné pripojenie viacerých používateľov 
k jednému alebo k rôznym routerom. Základný balík Talk2M Pro umožňuje pripojenie 3 používateľov. 
 
Počet M2Web a eCatcher mobile spojení 
Vo verzii Talk2M Pro nie je obmedzený počet pripojení M2Web, ani pripojení pomocou mobilnej aplikácie 
eCatcher mobile. 
M2Web – portál určený pre zobrazenie dôležitých údajov (KPI) a lokálnych web serverov, plôch HMI a PC vo 
webovom prehliadači. Podporované protokoly: RDP, HTTP, HTTPS, VNC. 
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Objem dát / mesiac 
Maximálny objem dát prenesených cez VPN spojenia.  Ak pri používaní účtu Talk2M Free+ prekročíte 
maximálny mesačný objem dátových služieb, alebo maximálny počet prenesených dátových tagov tri mesiace 
za sebou, bude vaša služba Talk2M na celý nasledujúci mesiac deaktivovaná. 
 
DataMailBox datapoints / mesiac 
Kapacita dočasného dátového buffera určeného pre prenos údajov medzi routrami Flexy a cloudovými 
platformami alebo vzdialenými dátovými úložiskami. 
 
SMS správy / mesiac 
SMS brána Talk2M slúži pre zasielanie požiadaviek na pripojenie GSM routerov k internetu alebo na zasielanie 
alarmových notifikácií o stave výrobného zariadenia. Vo verzii Talk2M Pro je k dispozícii 50 SMS správ mesačne 
bez poplatku. 
 
Rozšírenie základnej služby Talk2M 
Základný balík služieb Talk2M Pro je možné rozšíriť o ďalšie VPN spojenia alebo kapacitu dát podľa potreby 
používateľa alebo aplikácií, ktoré službu využívajú.  
 

Ako urobiť upgrade z Talk2M Free+ na Talk2M Pro 
Ak chcete upgradovať existujúci účet Talk2M Free+ na Talk2M Pro, správca účtu v programe eCatcher vo 
vlastnostiach konta (Account) zvolí možnosť (Request Talk2M Pro). Po kliknutí a potvrdení informácií o konte 
Vám bude aktivovaná bezplatná Trial na dobu 3 mesiace. V prípade, že sa rozhodnete ponechať  verziu Pro 
natrvalo, zašlite objednávku na predajcu Ewon.  Po upgrade konta môžu používatelia naďalej používať rovnakú 
verziu eCatcher a rovnaké prihlasovacie údaje Talk2M na prístup k účtu. Ak má organizácia viacero účtov 
Talk2M Free+, môže ich zlúčiť do jedného účtu Talk2M Pro importovaním z ostatných účtov Talk2M Free+. 

 

 


