
Nettec AS   

  P.O. Box 270, N-1411 Kolbotn 

Kolbotnveien 36, N-1410 Kolbotn 

Phone: +47 66 81 06 40 

VAT No: MVA 936 361 285 NO 

post@nettec.no - www.nettec.no 
 

1 

 

  

doppler 

Doppler er vår egenutviklede skybaserte tjeneste for overvåkning og 
styring av Digi TransPort rutere. Managementløsningen er designet for 
å monitorere og rapportere vitale data for Digi rutere i mobilnettverket.  

Doppler gir deg livestatus på signalstyrke, nettverksinformasjon, 
plassering, dataforbruk, temperatur samt fjerntilgang til ruter pluss mye 
mer. 

Dette er et viktig verktøy som overvåker alle dine Digi rutere, og 
varsler dersom de ikke er online. 

 

 

 

 

 

Når du logger deg på Doppler får du et 
oversiktsbilde over alle dine rutere, med 
siste statusrapportering. Dersom du klikker 
på en av enhetene får du opp all 
informasjon om ruteren, i tillegg til historiske 
data. 

 

 

Doppler gir deg viktig basisinformasjon om 
enhetene, og du kan i tillegg få detaljert info. 

  

 

I Doppler kan du se 
hvor lenge ruteren har 
vært online, 
signalstyrke, hvilken 
celle ID den står på 
osv. Du kan også 
analysere om det er 
god dekning langs en 
kjørerute. 

 
 

 

 

I rapportmodulen kan du enkelt se 
forbruk, hvilken teknologi den går på, 
antall restart osv. Har du mange 
installasjoner er dette et nyttig 
verktøy. Det er også et viktig verktøy 
for å kunne gi tilbakemeldinger til 
nettverksoperatører. 
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Knapper kan tildeles IP/porter og gi tilgang til ruteren eller tilkoblede 
enheter i LAN’et med ett tastetrykk 

 

 

 

Veiledning under installasjon 

For å gjøre det enkelt å installere og verifisere installasjonen 
samt oppsettet av en Digi-ruter, har Doppler ett mobilvennlig 
grensesnitt som gir en enkel oversikt over tilkobling og 
installasjon.  
Hver ruter har en QR-kode vedlagt som gir en enkel link til en 
statusside. Skann QR-koden med mobiltelefonen din og du får 
opp en statusside med informasjon om du har gjort en 
vellykket installasjon. Den viser også informasjon om enheter 
på LAN’et.  
Statussiden kan tilpasses kundens behov. 

 

 

 

 

 

Bulk oppdatering 
Med Doppler kan du bulk oppdatere alle ruterne dine med f.eks. ny firmware eller ny konfigurasjon. Du 
kan opprette en liste i Excel med kommandoer som skal utføres for hver ruter basert på ruterens ID. 
Dette er et veldig kraftig verktøy for å vedlikeholde den installerte basen av rutere med de nyeste 
sikkerhetsoppdateringene eller konfigurasjonene.

 
 

Terminal CLI 

Doppler etablerer en SSL VPN tunnel fra 
ruterne som fungerer over NATede-nettverk og 
gir deg tilgang til alle enheter i nettverket ditt. 
VPN bruker den nyeste krypteringsteknologien 
og lar deg kontrollere ruterne dine på en sikker 
måte. 
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2-Faktor autentisering 

Vi anbefaler at du benytter Dopplers 2FA for å 
øke sikkerheten. Dette bør benyttes av alle 
brukere uavhengig av rettigheter, men hvis 
brukeren er en superbruker må 2FA være 
aktivert. Vi anbefaler Authy (www.authy.com) 
som din 2FA klient.  
Doppler støtter også FIDO U2F fra yubico.com 

 

 

 

Multi redigering 

Dersom du skal redigere informasjon på flere 
rutere, kan du benytte funksjonen «multi 
redigering» 
Velg ruterne du skal redigere, og endre deretter 
verdier for alle i én operasjon  

 

 

Raskt søk 
I Doppler er det et avansert søkefelt. All informasjon tilgjengelig på ruter er indeksert og du kan 
f.eks. søke på SIM-kort som starter på 8947090000 og kombinere det med navnet "bunk". 
Umiddelbart får du da opp alle dine rutere som inneholder disse kriteriene.  

 

 

 

 

Doppler lar deg søke etter rutere på mange måter. Du kan søke etter Digi 
serienummer, SIM-kort, navn, gruppe, Digi-programvareversjon, rutertype, 
mobilmodultype, modulprodusent og mer. Trenger du å finne ut hvor et bestemt SIM-
kort er plassert? Bare søk i Doppler. Trenger du å finne hvor gamle EOL-moduler 
brukes? Bare søk i Doppler. Enklere blir det ikke! 

  

GPS sporing 

Hvis du har en Digi med innebygd GPS, kan du bruke Doppler til sporing, med kartvisning. Kartene 
kan gjøres "offentlige" for hver gruppe rutere. Kartet kan enkelt integreres i tredjeparts websider. 
Nedenfor er det to kart, ett med "rå data" presentert fra Doppler og samme kart innlemmet på 
nettstedet til et busselskap. 
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Doppler kan også brukes til å analysere forskjellige mobile teknologier og dekning på en strekning. 
Dette er nyttig når du må finne hvor du har steder med problemer. Du kan velge 1G / 2G / 3G / 4G / og 
CDMA450 for å se dekning i et område over en tidsperiode. 

  

Eksempelkartene viser en buss som reiser fra 
øst til vest i Norge over fjellene i Jotunheimen. 
Du kan enkelt se hvilke teknologier ruteren 
benytter (2G, 3G, 4G), og hvor god dekning det 
er på strekningen. Dersom noen kunder klager 
på dekning, er det enklere å forklare hvorfor 
områder med bare 2G oppleves nettet tregt 

 

 

 

 

Installasjon på lokal server 

For kunder som ikke kan akseptere en skybasert løsning, kan vi levere Doppler for On-site 
installasjon. Ta kontakt med Nettec for mer informasjon. 
 

Intergrasjon og tilpasninger. 
Doppler kan tilpasses etter spesifikke kundebehov. I noen grad er dette lett tilgjengelig ved hjelp av 
skript og Dopplers fleksible web GUI. 
For kunder som krever mer omfattende tilpasning eller integrasjon til tredjepartssystemer, kan dette 
gjøres som et utviklingsprosjekt. 
API er tilgjengelig for systemer som trenger å samle data fra Doppler. 

 
 

 

 

Doppler er utviklet og designet av Nettec AS, som er distributør av Digi Transport rutere. Dersom du 
har spørsmål om Doppler og hva det kan gjøre for deg, vennligst kontakt Nettec på 

 telefon +47 66810640 eller post@nettec.no 


