
SIKKER OG RASK OVERVÅKING  
AV FLERE FOG CANNONS™  

INNENFOR ET LUKKET NETTVERK
PROTECT IntelliMon™-verktøyet optimaliserer effektivt  

enhetsstatus på tvers av en installasjon

Med IntelliMon™ installert på en PC, er det enkelt, raskt og trygt for brukere 
å sjekke enhetsstatus på sine installasjoner av PROTECT Fog Cannons®. Heller 
enn å manuelt sjekke hver individuelle Fog Cannon™, vil IntelliMon™-verktøyet 
automatisk verifisere alle maskiner på et par sekunder. Dette resulterer 
i komplett sikkerhet og lavere driftskostnader, noe som gjør at kunden kan 
fokusere på sin kjernevirksomhet.

IntelliMon™ er utviklet for brukere med mange Fog Cannons™ på ett eller 
flere steder, hvor kravene for datasikkerhet og trygghet er høye. Én lisens for 
IntelliMon™ fungerer kun innenfor ett lukket LAN (lokalt områdenettverk). Som 
et resultat vil all data som omhandler firmaets sikkerhetsinstallasjoner forbli 
på innsiden av nettverket.

Med høy sikkerhet på plass er det mulig for brukerne å se alle tekniske data 
for hver registrerte Fog Cannon™ i systemet (inkludert visningen av live data), 
noe som gjør det mulig for et teknisk team å reagere umiddelbart på alle slags 
feilmeldinger som kan oppstå. Dermed er kunden/sluttbrukeren garantert 
kvalitet og sikkerhet på et høyt nivå.



EN OVERVÅKINGSLØSNING MED HØY SIKKERHET

IntelliMon™ er et fleksibelt verktøy som kan konfigureres til å passe perfekt med kravene om 
kontroll og tilgang for brukeren. Brukeren kan bestemme hvor ofte Fog Cannon™ skal testes, og 
om dette skal være en manuell eller automatisk prosess. Brukerne kan også velge testfrekvens så 
lavt som 10 sekunder for å sørge for at installasjonen fungerer så optimalt som mulig. IntelliMon™ 
kan i tillegg konfigureres til å være i drift 24/7 eller på tidsintervaller bestemt av brukeren.

IntelliMon™ er utviklet for større installasjoner, for eksempel i bank, postkontor osv.

Fordeler og egenskaper:

• Diagnostiserende PC-verktøy for overvåking av Fog Cannons™ innenfor det 
 lokale nettverksområdet
• Sikker LAN-tilkobling for installasjoner med høy risiko
• Komplett “live” overvåking av Fog Cannons™ for maksimal synlig drift og beskyttelse 
 av verdier på området
• IntelliMon™ sørger for verdifulle data i realtid samt Fog Cannon™ datahistorikk for effektiv 
 og detaljert problemløsning
• IntelliMon™ kan undersøke og verifisere alle registrerte Fog Cannons™ på et par sekunder
• IntelliMon™ kjører i bakgrunnen, og varsler umiddelbart dersom det skjer en feil under 
 installasjonen
• Manuell enhetsstatus og driftsdetaljer for individuell Fog Cannon™
• Valgfri rapportgenerering (TXT-format) som inneholder historiske livstidsdata hver 
 Fog Cannon™
• I tillegg til et brukervennlig dashboard, kan programmet også settes opp på to forskjellige 
 e-postadresser, og disse kan motta varsler hvis noe går galt med Fog Cannon™
• En Fog Cannon™ krever et PROTECT IPCard™, et utvidelseskort for å aktivere IntelliMon™
• IntelliMon™ kan så å si overvåke alle PROTECT Fog Cannon®-modeller



Innenfor det oversiktlige IntelliMon™-dashbordet er det enkelt å identifisere at en Fog Cannon™ 
krever tilsyn.

Brukere varsles ikke om presise feilmeldinger, for eksempel batterifeil, lave væskenivåer eller andre 
navngitte feil. IntelliMon™-varslingen vil også sørge for å opplyse om steddetaljene til Fog Cannon™, 
for effektiv hjelpehandling og trygg og kontrollert tilgang for alle tredjeparter på siden.


