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Titta på IntelliCloud videon och många andra videor i vårt 
videogalleri på protectglobal.com.

IntelliCloud är en flexibel lösning och fungerar på alla 
enheter från stationära datorer till mobil telefoner.

EUROPEISK KVALITÈ
– DANSK DESIGN

PROTECT är det bästsäljande dimmsäkerhetssystemet och är 
världsledande på marknaden inom dimmsäkerhetsbranschen.

Vår utveckling och teknisk support utförs in-house av experter 
inom säkerhetsdimma och elektronikindustrin, både lokalt och 
globalt.

Vi säljer våra innovativa produkter genom dedikerade
distributörer och larminstallatörer i mer än 50 länder.

ÖVERVAKNING AV
DIMMKANONERNA 24/7
IntelliCloud ger larminstallatörerer ett verktyg för att kunna 
ge personlig service, samtidigt som dina kunder kommer att 
sova gott på natten, genom att veta att deras installation 
är komplett servad och uppdaterad. Det bästa av allt, 
IntelliCloud är helt gratis. 

ANSLUTNING TEKNISKT FEL POWER DIMMA 
SENASTE 24H

VÄTSKA BATTERI



SÄKRA OCH NÖJDA KUNDER

SPARA TID OCH PENGAR

FULL ÖVERSIKT – INTELLICLOUD 
AUTOMATISKA NOTIFIKATIONER 

ALLT IN I MINSTA DETALJ 

FLEXIBELT SYSTEM

Du kommer alltid att veta om de 
registrerade dimmkanonerna 
fungerar optimalt, eller om ett 
servicesamtal krävs. 

IntelliCloud övervakar hela tiden 
varje registrerad dimmkanon. 
Detta kommer att aktivera 
larminstallationen att agera om 
något oväntat händer.

IntelliCloud informerar dig när det 
är dags för ett servicesamtal, vilket 
minskar andelen onödiga kundbesök.

Teknikern kommer att veta i förväg 
vart han eller hon ska gå, vem som 
han/hon ska kontakta och vad som 
behöver tas med.

Registrera alla dina dimmkanoner i 
IntelliCloud systemet och du kommer 
att få en fullständig översikt på 
skärmen. 

Du kan övervaka dina installationer 
på en interaktiv karta och generera 
en lista. 

Du får ett e-postmeddelande när 
ett servicesamtal krävs, detta 
kommer även att meddelas via 
en röd varningsprick på den 
användarvänliga instrumentbrädan.

Alla dina kunder, deras exakta plats 
och exakta dimmkanondetaljer har 
matats in utav larminstallatören. 
Teknikern vet därför i förväg vilka 
rum han/hon ska besöka och 
kommer i förväg att veta all relevant 
data; batteriets status, det allmänna 
tillståndet och eventuella tekniska 
fel – allt är synligt i IntelliCloud.

IntelliCloud är en flexibel lösning 
och fungerar på alla enheter, 
både stationära datorer och 
mobiltelefoner, 24/7.
Du kan uppdatera systemet med nya 
användare som du vill. IntelliCloud 
är ett intuitiv, webbaserat 
verktyg för att uppnå en optimal 
dimmkanoninstallation. 

PROTECTGLOBAL.COM

GRATIS ATT ANVÄNDA

Vår cloud-lösning för 
larminstallatörer och kunder är 
gratis.

IntelliCloud kräver bara ett IP-kort 
för dimmkanonen.

De flesta utav PROTECT 
dimmkanoner är kompatibla med 
IntelliCloud.
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