
SIKKER OG HURTIG MONITORERING 
PÅ LUKKET NETVÆRK

Programmet IntelliMon™ optimerer og effektiviserer 
overvågning og service af PROTECT tågekanoner

Med IntelliMon™ på PC’en er det nemt, hurtigt og sikkert at kontrollere, at 
tågekanonerne fungerer og er up-to-date. I stedet for at tjekke én tågekanon 
manuelt ad gangen, sørger IntelliMon™ for automatisk at gøre det på alle 
maskiner på ganske få sekunder. Dét giver tryghed og overskud til at fokusere 
på kerneforretningen.

IntelliMon™ er udviklet til virksomheder med mange tågekanoner på én eller 
flere adresser, hvor kravene til datasikkerhed og sikkerhed er helt i top. En 
licens til IntelliMon™ virker kun i ét lukket LAN-netværk. Data om virksomhedens 
sikkerhedsinstallationer forlader derfor aldrig kundens eget netværk. 

Netop på grund af den høje sikkerhed kan brugerne få lov at se samtlige 
tekniske data for hver tilmeldt tågekanon i systemet (herunder også se her-
og-nu tilstand), og tekniker kan omgående reagere på evt. meddelelser om 
fejl, som måtte komme ind. Dét er kvalitetssikring og højt sikkerhedsniveau i 
virksomhedens setup.



HIGH SECURITY MONITORING SOLUTION

IntelliMon™ er et fleksibelt værktøj, som kan indstilles til præcist virksomhedens ønsker om 
kontrol. Virksomheden bestemmer nemlig selv, hvor ofte tågekanonerne skal tjekkes, og om det 
skal være manuelt eller automatisk. Brugerne kan vælge at kontrollere helt ned til hvert 10. 
sekund. Og IntelliMon™ kan indstilles til at køre døgnet rundt eller i tidsintervaller, som brugerne 
bestemmer. 

IntelliMon™ er udviklet til større installationer – fx I banker og på posthuset m.v.

Flere fordele og egenskaber:

• Diagnostisk PC-værktøj til overvågning af tågekanoner i et lokalt netværk
• Sikker LAN-tilslutning til højrisikoinstallationer
• Grafisk visning og komplet ”live” monitorering af tågekanoner for maksimal sikkerhed i drift 
• Få nyttige realtidsdata og historiske data på tågekanonerne, så der kan opnås effektiv service
 og lettere fejlfinding
• På få sekunder har IntelliMon™ ”været forbi” og kontrolleret alle tilmeldte tågekanoner
• Lad programmet køre i baggrunden, så der kan handles straks, der skulle ske noget uventet
• Mulighed for manuelt at se bare én tågekanons driftstilstand
• Mulighed for at generere komplet rapport (TXT format) med historiske data for hele
 tågekanonens levetid
• Udover et brugervenligt dashboard kan programmet sættes op til to e-mail-adresser, som
 modtager meddelelse, hvis der er noget i vejen med en tågekanon
• En tågekanon kræver netværkskortet PROTECT IPCard™ for at kunne vises i IntelliMon™
• Stort set alle PROTECT’s tågekanoner kan bruges sammen med IntelliMon™



Med det overskuelige dashboard i IntelliMon™ er det nemt at se, hvis en tågekanon eller flere 
kræver opmærksomhed.

Brugerne ved altid præcist, hvilken fejl, der er tale om – fx batterifejl, lavt væskeniveau eller 
andet - og da hver tågekanon er tastet ind med nogle grundinformationer, fortæller IntelliMon™ 
også i hvilket lokale, den sidder. Det betyder, at teknikeren hurtigt kan rette op på fejlen. Det 
sparer virksomheden tid og øger sikkerheden.


