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Assista ao vídeo IntelliCloud e a muitos outros vídeos na
Galeria de vídeos em protectglobal.com.

IntelliCloud é uma solução flexível e funcionará
em todos os dispositivos, desde desktops a dispositivos 
telefones celulares.

QUALIDADE EUROPEIA
– DESIGN DINAMARQUÊS

PROTECT é o MELHOR sistema de neblina de segurança e o 
mais vendido É líder do mercado mundial na indústria de 
neblina de segurança.

Nosso desenvolvimento e suporte técnico é realizado em casa
por especialistas em neblina de segurança e indústrias 
eletrônicas, tanto local quanto globalmente.

Vendemos nossos produtos altamente inovadores através de
distribuidores e instaladores de alarme em mais de 50 países.

MONITORANDO
FOG CANNONS 24/7
IntelliCloud fornece aos instaladores de alarme as 
ferramentas para oferecer atendimento personalizado 
enquanto seus clientes dormem bem à noite, sabendo que a 
sua instalação está totalmente atendida e atualizado. 
O melhor de tudo, o IntelliCloud é completamente gratis.

CONEXÃO ERRO 
TECNOLÓGICO

PODER FOG ÚLTIMAS 
24H

FLUIDO BATERIA



CLIENTES SEGUROS 
E SATISFEITOS

ECONOMIZAR TEMPO E DINHEIRO

VISÃO GERAL COMPLETA 
- INTELLICLOUD AVISO 
AUTOMÁTICO GRÁTIS PARA USAR

SISTEMA FLEXÍVEL

Você sempre saberá se o Gerador 
de Névoa registrado está em ótimo 
estado, ou se é necessária uma 
chamada de serviço.

IntelliCloud monitora 
constantemente todos os Geradores 
de Névoa registrados. Isso permitirá 
o Instalador do alarme agir se algo 
inesperado acontecer.

IntelliCloud irá informá-lo quando é 
hora Para uma chamada de serviço, 
isso evitará visitas desnecessárias ao 
cliente.

O técnico saberá de antemão para 
onde ir, quem contatar e o que levar.

Registre todos os seus canhões de 
névoa no sistema IntelliCloud e você 
terá uma visão geral completa na 
tela.

Você pode monitorar as instalações 
em um mapa interativo e gerar uma 
lista.

Você receberá um e-mail quando 
for necessária uma manutenção, 
Isso também é visto por um ponto 
de alerta vermelho no painel de 
controle.

Nossa solução em nuvem para 
instaladores de alarme e clientes é 
gratuita.

IntelliCloud apenas requer um 
IPCard para o Gerador de Névoa.

A maioria da gama PROTECT 
Fog Cannon é compatível com o 
IntelliCloud.

IntelliCloud é uma solução flexível e 
funcionará em todos os dispositivos, 
desde desktops a telefones celulares 
24/7.
Você pode atualizar o sistema com 
novos usuários conforme desejar. 
O IntelliCloud é uma ferramenta 
intuitiva e baseada na web para 
obter uma ótima instalação dos 
Geradores de Névoa.

PROTECTGLOBAL.COM

TUDO PARA OS 
MÍNIMOS DETALHES

Todos os seus clientes, sua 
localização precisa e os detalhes 
exatos do Gerador de Névoa 
são inseridos pelo instalador do 
alarme. O técnico, portanto, sabe 
antecipadamente quais salas visitar, 
e conhecerá antecipadamente 
os dados relevantes; o estado da 
bateria, o estado do fluido e todas 
as opções de erro técnico - tudo está 
visível no IntelliCloud.
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