SPC Connect:
Koppla upp dig
och ta kontroll

vanderbiltindustries.com/spc-connect

SPC Connect, är en molnbaserad lösning som gör det möjligt för installatörer att övervaka, hantera och
underhålla SPC-paneler direkt och via fjärråtkomst från alla platser med internetanslutning. Resultatet kommer
att hjälpa din verksamhet.
SPC Connects struktur gör det möjligt att skydda personalen genom att erbjuda definierbara roller och
behörigheter per individ. Detta gör det möjligt för chefer att delegera panelgrupper till installationsingenjörer
så att när deras företag växer kan strukturen och modellen de använder växa med dem.

Underhåll på distans för SPC-system
Denna funktion är perfekt för säkerhetsinstallatörer
som förser sina kunder med statusrapporter från
systemet. SPC Connect kan användas i periodiskt
eller manuellt läge, och erbjuder en översikt över
systemet och belyser frågor eller problemområden
på distans.

Hantering av konfigurationsfil
Installatören kan spara alla förändringar eller
regelbundet

spara

konfigurationsfilen

från

slutkundens plats med hjälp av denna funktion.
Den kan också användas för att återställa
konfigurationer, visa ändringar, göra anteckningar
på varför ändringar gjorts eller, vid behov, ladda ner
filen lokalt på datorn.

Konfigurerbara installatörsprofiler
Denna funktion gör det möjligt för installatören att
ta kontroll och hantera behörighetsnivåer för varje
installationsingenjör.
Automatisk inskrivning för SPC System
Sparar installationstid genom möjligheten att
automatiskt ansluta SPC-centraler direkt till grupper
med SPC Connect funktioner fördefinierade.

Direkt tillgång till SPC:s webbsida
SPC Connect gör det möjligt för företag som sysslar
med säkerhetsinstallation att ge installatören
(t.ex. en direkt anställd eller en underleverantör)
behörighet att på distans komma åt SPC:s
webbportal. Detta möjliggör omedelbar tillgång
till alla konfigurationsalternativ och omedelbart
stöd för slutkunderna.

Inspektion av FlexC Status
SPC Connect gör det möjligt för företag som sysslar
med säkerhetsinstallation att på ett smart och
effektivt sätt övervaka och kontrollera status för
FlexC-kommunikation över alla i databasen.
Gruppering av system – Panelgrupper
Detta gör det möjligt för installatören att organisera
de SPC-system de övervakar och underhåller
i logiska grupper för att styra och definiera de
fördelar de vill erbjuda slutkunderna.

Mobilapplikation för slutkunder
Slutkunderna kan ladda ned applikationen SPC
Connect kostnadsfritt från Apple App Store eller
Google Play. Detta ger dem ett gränssnitt som
bidrar med tydligare skydd och statusinformation.
Användarens alla interaktioner genom SPC Connect
är säkrade med den finansiella klassen SSL-säkerhet,
och ger på så sätt sinnesro samt effektiv kontroll.

Höjdpunkter:
Komplett fjärrprogrammering av SPC-system
Ständig kommunikation, vilket möjliggör omedelbar åtkomst
Organisationsstruktur som stödjer arbetsflödet
Definierbara roller och ansvarsområden
Supporttjänster för installatören
Övervakning av kommunikation
Underhållsrapporter
Underhåll av konfigurationsfil
Ingen IT-serverunderhållskostnad för vanderbiltindustries.com/spc-connect-lösning
Fjärråtkomst från valfri dator, mobiltelefon eller surfplatta
Registrera dig gratis idag på vanderbiltindustries.com/spc-connect och ta kontroll över din framtid
omedelbart!
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