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TEVREDEN EN VEILIGE KLANTEN
U weet altijd of het geregistreerde
mistkanon optimaal werkt, of dat
een servicebezoek noodzakelijk is.
IntelliCloud bewaakt continu het
geregistreerde mistkanon.Dit zorgt
ervoor dat de installateur in actie
komt als zich iets onverwachts
voordoet.

VOLLEDIG OVERZICHT
– INTELLICLOUD
WAARSCHUWT U AUTOMATISCH
Registreer al uw mistkanonnen in het
IntelliCloud systeem en u krijgt een
volledig overzicht op het scherm.
U bewaakt de installaties op een
interactieve kaart en kunt tevens
een overzicht genereren.
U ontvangt een email als een
servicebezoek noodzakelijk is,
dit wordt tevens aangegeven door
een rode waarschuwingsstip in het
gebruiksvriendelijke dashboard.

BESPAAR TIJD EN GELD
IntelliCloud informeert u als het tijd
is voor een servicebezoek en
voorkomt daarmee onnodige
bezoeken.
De installateur weet op voorhand de
locatie, welke contactpersoon en
welke materialen nodig zijn.

ALLES TOT OP
HET KLEINSTE DETAIL
Alle klanten, de locaties en de
exacte gegevens van het mistkanon
worden ingegeven door de
installateur. De service medewerker
weet dus op voorhand welke ruimtes
hij moet bezoeken en is tevens
op de hoogte van de relevante
gegevens: accu status, vloeistof
niveau en eventuele technische
storingen – alles is zichtbaar in
IntelliCloud.

GRATIS TE GEBRUIKEN
Onze Cloud oplossing voor
installateurs en klanten is gratis.
IntelliCloud vereist alleen een
IPCard voor het mistkanon.
De meeste PROTECT mistkanonnen
zijn compatible met IntelliCloud.

FLEXIBEL SYSTEM
IntelliCloud is een flexibele oplossing
en werkt 24/7 op alle apparatuur,
van desktop tot mobiele telefoon.
U kunt het systeem uitbreiden met
nieuwe gebruikers. IntelliCloud is
een intuïtieve webbased tool voor
een optimale mistkanon installatie.

24/7 TOEZICHT OP
MISTKANONNEN
IntelliCloud geeft de installateur het gereedschap
om de klant gepersonaliseerde service te bieden.
Een geruststellende gedachte voor uw klant, die zich
verzekerd weet van een goede nachtrust en een
optimaal functionerende installatie. En het mooiste is
nog dat IntelliCloud volledig gratis is.

VERBINDING
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MIST LAATSTE
24H

IntelliCloud is een fl exibele oplossing en werkt op alle
apparatuur, van desktop tot mobiele telefoon.
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EUROPESE KWALITEIT
– DEENS DESIGN
PROTECT is het best verkopende mistbeveiligingssysteem en is
wereldleider op het gebied van mistbeveiliging.
Onze ontwikkeling en technische ondersteuning worden
door onszelf uitgevoerd en door experts op elektronisch en
mistbeveiligingsgebied.
Wij verkopen onze innovatieve producten in meer dan 50
landen via een netwerk van toegewijde distributeurs en
installateurs.
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Bekijk de IntelliCloud video en overige video’s in video
galerij op protectglobal.com.
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