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IntelliCloud on paindlik lahendus mis töötab lauaarvutis ja 
erinevates nutiseadmetes.

EUROOPA KVALITEET 
– TAANI DISAIN

PROTECT on enimmüüdud turvaudu süsteem ja on 
maailmaturu liider turvaudu tööstuses.

Meie arendust ja tehnilist tuge pakuvad kohalikud 
kui ka mujalt maailmast tunnustatud turvaudu ja 
elektroonikaseadmete eksperdid.

Me müüme oma innovaatilisi tooteid läbi pühendunud 
edasimüüjate ja valvesüsteemide paigaldajate enam kui 50 
riigis üle maailma.

UDUKAHURITE 
JÄLGIMINE 24/7
IntelliCloud annab valvesüsteemi paigaldajale võimaluse 
pakkuda personaliseeritud kliendi teenindust samal ajal 
kui Teie klient saab öösel rahulikult magada teades, et 
paigaldatud seadmed on hooldatud ja ajakohastatud. Kõige 
selle juures on parim teada, et IntelliCloud on tasuta.

ÜHENDUS TEHNILINE 
VIGA

TOIDE AKTIVISEE-
RUMINE 24H

TÄITEVEDELIK AKU



HOIA KOKKU AEGA JA RAHA

KOGU ÜLEVAADE – INTELLICLOUD 
TEAVITAB SIND AUTOMAATSELT 

TURVATUD JA 
RAHULOLEVAD KLIENDID

TASUTA

PAINDLIK SÜSTEEM

IntelliCloud annab teada kui on 
aeg hoolduseks ning see hoiab ära 
ebavajalike kliendi külastusi.

Tehnik teab kohe kuhu minna, 
kellega ühendust võtta ja mida 
kaasa võtta.

Registreeri kõik udukahurid 
IntelliCloudi süsteemi ja sa näed 
kogu ülevaadet ekraanil.

Sa saad jägida seadmeid 
interaktiivsel kaardil ja koostada 
nimekirja. Sa saad e-maili kui on aeg 
hoolduseks ja see on nähtav punase 
punktina ka kasutajasõbralikul 
töölaual.

Sa tead alati kas ühendatud 
udukahur töötab korrektselt või 
vajab hooldust.

IntelliCloud jälgib pidevalt igat 
ühendatud udukahurit. See 
võimaldab süsteemi hooldajal 
regeerida kohe kui süsteemis ilmneb 
mõni rike.

Meie pilve lahendus on 
valvesüsteemi paigaldajatele ja 
klientidele tasuta.

IntelliCloudi kasutamiseks on kõigest 
vaja udukahuri IPCard-I lisamist.

Enamus PROTECTi poolt 
pakutavatest udukahurites ühildub 
IntelliCloudiga.

IntelliCloud on väga paindlik 
süsteem, millele pääseb ligi 
24/7 kõigist seadmetest – nii 
lauaarvutitest kui nutiseametest. 
Süsteemi on võimalik uuendad 
vastavalt vajadusele. ItelliCloud 
on intuitiivne, veebi põhine 
tööriist millega on võimalik 
saavutada optimaalne udukahurite 
paigaldamine ja hooldamine.

PROTECTGLOBAL.EE

KÕIK PAIGAS PISEMA 
DETAILINI

Kõik Teie kliendid, nende täpsed 
asukohad ja täpsed udukahurite 
detailid sisestatakse valvesüsteemi 
paigaldaja poolt. Tehnik teab 
kohe millist objekti külastada ning 
teab juba eelnevalt temale olulisi 
andmeid, mis puudutab udukahureid 
– akude olukorda, esinenud vigasid – 
kõik on nähtav IntelliCloud-is.
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