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Noskatieties IntelliCloud un daudz citu video 
protectglobal.lv Video galerijā.

IntelliCloud ir elastīgs risinājums, kas darbojas visās ierīcēs 
no galddatoriem līdz mobilajiem telefoniem.

PROTECT – ir vislabāk pārdotā miglas ģeneratoru sistēma un 
pasaules tirgus līderis drošības miglas nozarē.

Mūsu attīstību un tehnisko atbalstu sniedz eksperti 
elektronikas un miglas drošības jomā, - vietējie un globālie. 

Mēs pārdodam mūsu inovatīvus produktus caur specializētiem 
izplatītājiem un signalizācijas uzstādītājiem vairāk nekā 50 
valstīs.

IntelliCloud sniedz signalizācijas uzstādītājiem rīkus, lai 
nodrošinātu personalizētu klientu apkalpošanu, savukārt 
Jūsu klienti naktī mierīgi gulēs, zinot, ka viņu instalācija 
ir pilnībā apkalpota un atjaunināta. Pats labākais ir tas ka 
IntelliCloud ir pilnīgi bez maksas.

SAVIENOJUMS TEHNISKĀ 
KĻŪDA

JAUDA MIGLA 
PĒDĒJĀS 24ST

ŠĶIDRUMS AKUMULATORS

EIROPAS KVALITATE 
– DANU DIZAINS‚

MIGLAS GENERATORA 
MONITORINGS 24/7

‚

PA K A L P O J U M U  Z I N O Š A N A S  S I S T E M A‚



AIZSARGĀTI UN APMIERINĀTI KLIENTI

IETAUPIET LAIKU UN NAUDU

PILNS PĀRSKATS - INTELLICLOUD 
AUTOMĀTISKI PAZIŅOS JŪS

BEZMAKSAS IZMANTOŠANA

ELASTĪGA SISTĒMA

Jūs vienmēr zināsiet vai reģistrētie 
miglas ģeneratori darbojas optimāli 
vai ir nepieciešams pakalpojums.

IntelliCloud pastāvīgi uzrauga katru 
reģistrēto miglas ģeneratoru. Tas 
ļaus signalizācijas uzstādītājam 
rīkoties, ja notiek kaut kas 
negaidīts.

IntelliCloud informēs Jūs, kad ir 
pienācis laiks veikt pakalpojumu, 
tādējādi novēršot nevajadzīgus 
klientu apmeklējumus.

Tehniķis iepriekš zinās, kur doties, ar 
ko sazināties un ko paņemt līdz.

Reģistrējiet visus miglas ģeneratorus 
IntelliCloud sistēmā un Jūs iegūsiet 
pilnu pārskatu ekrānā. Jūs varat 
pārraudzīt instalācijas interaktīvajā 
kartē un izveidot sarakstu.

Jūs saņemsiet e-pastu, ja 
pakalpojums būs nepieciešams; 
to arī norāda sarkans brīdinājuma 
punkts informācijas panelī.

Mūsu cloud-risinājums ir bezmaksas 
signalizācijas uzstādītājiem un 
klientiem.

IntelliCloud vienkārši nepieciešams 
IPCard miglas ģeneratoram.

Lielākās daļas PROTECT miglas 
ģeneratoru diapazons ir saderīgs ar 
IntelliCloud.

IntelliCloud ir elastīgs risinājums, 
kas darbojas visās ierīcēs no 
galddatoriem līdz mobilajiem 
telefoniem 24/7. Jūs varat 
atjaunināt sistēmu ar jauniem 
lietotājiem, kā vēlaties. IntelliCloud 
ir intuitīvs tīmekļa rīks, lai panāktu 
optimālu miglas ģeneratoru 
uzstādīšanu.

PROTECTGLOBAL.LV

VISS LĪDZ PAT 
MAZĀKĀJĀM DETAĻĀM

Signalizācijas uzstādītājs ieraksta 
visus Jūsu klientus, viņu atrašanās 
vietu un precīzus miglas ģeneratoru 
datus. Tādēļ tehniķis iepriekš zina, 
kuras telpas jāapmeklē, kā arī 
visus attiecīgos datus; akumulatora 
stāvokli, šķidruma stāvokli un 
jebkādas tehniskās kļūdas iespēju – 
tas viss ir redzams IntelliCloud.
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