
ACT365 är en lösning för molnbaserad passerkontroll och videohantering som ger dig regelbundna intäktsmöjligheter! 

Du kan komma åt alla dina webbplatser online och ge fjärråtkomst varsomhelst, närsomhelst! Som en del av vårt 

åtagande för att ge dig innovativa, kostnadseffektiva säkerhetslösningar, erbjuder vi dig 1 GRATIS ACT365 VCU för var 

5:e ACU som köps eller 2 GRATIS VCU:er för var 8:e ACU som köps genom att använda nedan angivna speciella kit 

artikelnummer!

Sammanfattning av funktionerna:

Regelbundna intäktsmöjligheter tack vare hantering av service på passerkontroll

Fjärrhantering av flera kunder från ett enda gränssnitt

Ingen programvara behöver installeras

Komplett paket för molnbaserad passerkontroll och videohantering

GÄLLER FRAM TILL DEN 31 DECEMBER 2019

SPECIAL-
ERBJUDANDE

GRATIS molnbaserad styrenhet med 
fyra kameror med ACT365 ACU:er! 
Full Säkerhet, Närsomhelt Varsomhelst.



Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland

+353 1 437 2560

vanderbiltindustries.com

@VanderbiltInd Vanderbilt Industries

Satsens artikel-
nummer Satsens namn Satsens innehåll

V54502-S178-A100  ACT365-ACU2A-K-5-1 5 X V54502-C131-A100 (ACT365-ACU2A styrenhet för dörr, 2A 

PSU) 1 X V54502-C141-A100 (ACT365-VCU2A videostyrenhet, 2A 

PSU)

V54502-S179-A100             ACT365-ACU2A-K-8-2 8 X V54502-C131-A100 (ACT365-ACU2A styrenhet för dörr, 2A 

PSU) 2 X V54502-C141-A100 (ACT365-VCU2A videostyrenhet, 2A 

PSU)

För att dra fördel av detta specialerbjudande ska du göra din order med hjälp av de speciella kit artikelnummer som 

står i tabellen ovan, antingen via vår nya webbutik eller din vanliga beställningsmetod.

Erbjudandet gäller 1 GRATIS VCU för var 5:e ACU som köps tillsammans eller 2 GRATIS VCU:er för var 8:e ACU som 

köps.

Produkterna påverkas av tilldelade mängder och begränsad lagertillgänglighet. Gratis produkter utesluts från alla slags 

retur-/rotationsprinciper och avtal. 

Vänligen notera att detta erbjudande gäller fram till den 31 december 2019 för alla order som faktureras inom denna 

period.

Avgift för ACT365 moln är 30 kr/månad per ACU och 80 kr/månad per VCU. Vänligen kontakta din lokala försäljningschef 

för mer information.

Allmänna villkor: 

1. Normala produktgarantier gäller 

2. ACT365-VCU kommer inte att återbetalas 

3. Samtliga kit skickas som enskilda delar 

4. Serviceavgifter för ACT365-portalen gäller 


