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Se vores IntelliCloud-video sammen med mange andre videoer 
i videoarkivet på protectglobal.com.

IntelliCloud er en fleksibel løsning og virker både på 
computere, tablets og smartphones.

EUROPÆISK KVALITET
– DANSK DESIGN

PROTECT er på verdensplan det bedst sælgende produkt inden 
for sikkerhedståge.

Salget varetages af 330 danske alarmforhandlere og partnere i 
over 50 lande.

Vi har in-house teknisk hotline og produktudvikling, og vores 
eksperter i alarm og elektronik yder hver dag support til 
kunder i ind- og udland.

FJERNOVERVÅGER 
TÅGEKANONERNE 24/7
IntelliCloud giver alarminstallatøren redskaberne til at yde 
personlig kundeservice, mens kunderne kan sove roligt med 
bevidstheden om, at deres tåge-installation er serviceret og 
up-to-date. Og det bedste af det hele: IntelliCloud er gratis!
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TRYGGE OG TILFREDSE KUNDER

SPAR TID OG PENGE

FULDT OVERBLIK - SYSTEMET 
GIVER SELV BESKED

ALT NED TIL MINDSTE DETALJE

GRATIS AT BRUGE

FLEKSIBELT SYSTEM

Følg med i, om de registrerede 
tågekanoner yder det optimale eller 
har brug for et teknikerbesøg. 

IntelliCloud monitorerer konstant 
hver eneste tilmeldte tågekanon. 
Og der kan handles straks, der skulle 
ske noget uventet.

IntelliCloud ved, hvornår det er tid 
for et servicebesøg, og teknikeren 
undgår unødvendige køreture.

Han ved altid forinden, hvad han 
skal køre for, hvor turen går hen, og 
hvad han skal medbringe.

Saml alle tågeinstallationerne i 
IntelliCloud og overvåg dem på 
skærmen. 

Se dine installationer på et 
interaktivt kort og i listeform. 

Du får en e-mail, når et servicebesøg 
er påkrævet, mens dit brugervenlige 
dashboard advarer med en rød prik.

Hver enkelt kunde, præcis loka–
tion og tågekanon indtastes af 
alarminstallatøren. Teknikeren er 
derfor aldrig i tvivl om, hvilket af 
kundens rum/lokaler, han skal gå 
ind i. Og han kender på forhånd 
de værdifulde data: status på 
batteri og tågevæske samt tekniske 
fejlmuligheder – alt aflæses direkte i 
IntelliCloud.

Vores cloud-løsning for alarm–
installatører og deres kunder er 
gratis. 

Brug af IntelliCloud kræver et IPCard 
i hver tågekanon.

Stort set alle PROTECT’s tåge–
kanoner kan tilsluttes IntelliCloud.

IntelliCloud er tilpasset alle typer 
PC, tablets og smartphones og 
kan tilgås 24/7. Opdater selv og 
tildel nye brugere. IntelliCloud er 
et intuitivt, web-baseret værktøj 
til sikring af optimale tåge-
installationer.
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