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CLIENŢI MULŢUMIŢI
ŞI ÎN SIGURANŢĂ

ATENŢIE LA CEL
MAI MICI DETALII

Vei şti întotdeauna, dacă tunul
de ceaţă înregistrat funcţionează
corespunzător sau dacă este
necesară o intervenţie de service.

Toţi clienţii tăi, locaţia exactă
şi informaţiile detailate despre
tunul de ceaţă sunt introduse de
instalator. Astfel, tehncicianul ştie
în prealabil ce spaţii să viziteze şi
va cunoaşte datele relevante: starea
acumulatorilor, a fluidului de ceaţă
şi orice informaţii despre avarii –
totul este vizibil în IntelliCloud.

IntelliCloud monitorizează constant
fiecare tun de ceaţă înregistrat.
Aceasta va permite instalatorului să
acţioneze dacă ceva neaşteptat
se întâmplă.

PRIVIRE DE ANSAMBLU INTELLICLOUD TE ANUNŢĂ AUTOMAT
Înregistrează-ţi toate tunurile de
ceaţă în sistemul IntelliCloud
şi vei obţine o privire de ansamblu
pe ecranul monitorului.
Îţi poţi monitoriza instalările pe o
hartă interactivă şi genera o listă.
Vei primi un email atunci când este
necesară o intervenţie de service,
aceasta este simbolizat cu un punct
de avertizare roşu pe tabloul de
bord uşor de utilizat.

UTILIZARE GRATUITĂ
Soluţia noastră cloud este gratuită
pentru instalatorii de sisteme de
alarmă şi clienţii finali.
IntelliCloud necesită doar un modul
IPCard instalat în tunul de ceaţă.
Majoritatea tunurilor de ceaţă
PROTECT sunt compatibile cu
IntelliCloud.

ECONOMISEŞTE TIMP ŞI BANI

SISTEM FLEXIBIL

IntelliCloud te va informa când este
necesară o intervenţie de service,
aceasta va împiedica vizitele inutile
la clienţi.

IntelliCloud este o soluţie flexibilă
care funcţionează non-stop pe toate
dispozitivele, de la calculatoare
desktop la telefoane mobile.

Tehnicianul va şti în prealabil unde
să meargă, pe cine să contacteze şi
ce să ducă cu el.

MONITORIZEAZĂ NON-STOP
TUNURILE DE CEAŢĂ
IntelliCloud oferă instalatorilor de sisteme de alarmă o
soluţie pentru a oferi servicii personalizate pentru clienţi,
în timp ce clienţii vor dormi bine noaptea, ştiind că
sistemul de securitate cu ceaţă este funcţional. Utilizarea
IntelliCloud este complet gratuită!

CONECTARE

FLUID

ACUMULATORI

AVARIE
TEHNICĂ

ALIMENTARE

IntelliCloud este o soluţie flexibilă care funcţionează
pe toate dispozitivele, de la calculatoare desktop la
telefoane mobile.

DEGAJARE
DE CEAŢĂ ÎN
ULTIMELE 24
DE ORE
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CALITATE EUROPEANĂ
– DESIGN DANEZ
PROTECT este cel mai vândut sistem de securitate cu ceaţă şi
este lider de piaţă mondial în industria de securitate cu ceaţă.
Dezvoltarea de produse şi suportul tehnic este asigurat intern
de către experţi în electronică şi protecţia cu ceaţă – local şi
global.
Comercializăm produsele noastre inovatoare în peste 50 de
ţări prin intermediul distribuitorilor şi instalatorilor de sisteme
de alarmă dedicaţi.
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Urmăreşte filmul video IntelliCloud şi multe alte filme
din galeria video pe protectglobal.com.ro
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