Dołącz do

RODZINY
JABLOTRON

O SPÓŁCE
JABLOTRON

Jesteśmy czeską firmą
technologiczną, posiadającą
własny dział rozwoju i produkcji
oraz tradycje sięgające roku
1990. Wraz z dwudziestoma
innymi spółkami tworzymy GRUPĘ
JABLOTRON. Zapewniamy
nowoczesne rozwiązania do
ochrony majątku, a także zdrowia
i bezpieczeństwa naszych
klientów. Zawsze kładziemy
ogromny nacisk na wygodę
użytkowania naszych rozwiązań.

Nasze produkty
dostępne są w

73
1.3

krajach

miliona

zabezpieczonych budynków

Nasze alarmy instaluje

31 000

670
pracowników

7lat

Od ponad

określamy
standard
światowej
sieci IoT

tysięcy partnerów instalacyjnych

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE które zapew

JABLOTRON 100+
oo

Profesjonalny system bezpieczeństwa

oo

Prosty i szybki montaż

oo

Rozwiązania zasilane z magistrali, bezprzewodowe
i hybrydowe

oo

Elastyczny rozmiar instalacji

oo

Szeroka gama czujek

oo

Certyfikat zgodności z normą EN 50131

MyCOMPANY
oo

Aplikacja sieciowa i mobilna

oo

Usługa zdalnego serwisu

oo

Dostęp online do bazy danych klientów

oo

Tworzenie ofert handlowych

oo

Źródło aktualnych informacji

wni Państwu bezpieczeństwo oraz wygodę

AKADEMIA JABLOTRON

Co zyskuję
jako partner
zajmujący się
montażem?

oo

Rozbudowany system szkoleń

oo

Kursy na poziomie podstawowym
i zaawansowanym

oo

Nowe materiały drukowane i e-learningowe

oo

Profesjonalni instruktorzy

WSPARCIE TECHNICZNE
I MARKETINGOWE
oo

Wykwalifikowani technicy

oo

Indywidualna pomoc podczas pierwszych montaży
i zaawansowanych projektów

oo

Materiały marketingowe i promocyjne

oo

Branding punktów sprzedaży i pojazdów

oo

Wydarzenia specjalne dla najlepszych partnerów

BEZPIECZEŃSTWO
oo

Zindywidualizowany system alarmowy

oo

Profesjonalny montaż przez certyfikowanych partnerów

oo

Instalację przyjazną dla budynku i w przystępnej cenie

oo

Intuicyjne sterowanie i proste uwierzytelnianie

Co oferuję
klientom?

WERYFIKACJĘ WIDEO
oo

Bezpośrednie połączenie między kamerami a alarmem

oo

Natychmiastowa informacja o każdym zdarzeniu

oo

Automatyczne, jednominutowe nagrywania w przypadku alarmu

oo

Wizualna kontrola niezależnie od miejsca pobytu

MyJABLOTRON
oo

Aplikacja sieciowa i mobilna

oo

Zdalne sterowanie

oo

Nieustanne przekazywanie informacji

oo

Wszystko w jednym miejscu

OCHRONĘ PRZED ŻYWIOŁAMI
oo

Ostrzega o obecności dymu, a także wycieku gazu i wody

oo

Wczesne ostrzeżenie o nadchodzącym zagrożeniu

oo

Alarm dźwiękowy

JABLOTRON 100+

Ten profesjonalny system bezpieczeństwa
chroni Państwa nie tylko przed złodziejami,
ale także przed pożarem, zalaniem
lub wyciekiem gazu. Co więcej, jest w
stanie sterować ogrzewaniem i innymi
urządzeniami, jak na przykład, pozwoli
otworzyć i zamknąć bramę garażową.
Dzięki szerokiej gamie czujek system można
dostosować zarówno do wymagań związanych
z bezpieczeństwem dużych firm, jak i gospodarstw
domowych. Umożliwia ulepszenie w dowolnej
chwili w przyszłości. Do sterowania poszczególnymi
strefami można wykorzystać do 20 segmentów na
klawiaturze.
Szeroki wachlarz funkcji bezprzewodowych
i zasilanych z magistrali zapewnia instalację
przyjazną dla budynku po przystępnej cenie. Jako
nasz partner ds. montażu otrzymują Państwo także
bezpłatne programy do konfiguracji systemów, dzięki
czemu montaż będzie szybszy i prostszy.
System JABLOTRON 100+ można podłączyć do
centrum monitoringu alarmów, gdzie operatorzy
odbierają raporty alarmowe przez całą dobę, a w
razie potrzeby wysyłają do chronionego budynku
grupę interwencyjną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Urządzenia peryferyjne zasilane z magistrali
lub bezprzewodowe

do 230
the first 120 positions intended for wireless devices

Użytkownicy

do 600 różnych kodów

Strefy

do 15

Moduły sterujące

do 128
the first 32 positions intended for wireless devices

Kalendarze

64 niezależnych czynności z kalendarza
do automatycznego uruchamiania inteligentnych funkcji

Komunikacja

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Raporty z MyJABLOTRON

wiadomość tekstowa, e-mail lub
powiadomienia PUSH dla nieograniczonej

Raporty z centrali alarmowej

wiadomość tekstowa do 50 użytkowników

Certyfikacja

Poziom 2 zgodnie z EN 50131

APLIKACJA MyCOMPANY
Usługi i aplikacje w chmurze są standardową cechą produktów JABLOTRON. Zapraszamy
do korzystania z naszej bezpłatnej mobilnej i sieciowej aplikacji MyCOMPANY, utworzonej
na potrzeby naszych partnerów ds. montażu. Aplikacja pozwoli Państwu bez trudu tworzyć
oferty, umożliwi zdalny dostęp do bazy klientów oraz prowadzenie zdalnej konserwacji
systemów.
Rutynowo archiwizowana jest całość komunikacji i zapewniana wielopoziomowa ochrona.

EDUKACJA I BAZA
MATERIAŁÓW
ADMINISTRACJA
INSTALACJĄ
Teraz mogą Państwo zdalnie reagować
na zgłoszenia klientów za pomocą naszej
aplikacji. Można bez trudu zmienić ustawienia
urządzenia lub dodać kolejnego użytkownika.
Można także wyświetlić podgląd wszystkich
swoich instalacji w jednym miejscu. Można
filtrować informacje i wyświetlać na przykład
jedynie alarmy ze zgłoszonym błędem.

Mogą Państwo uniknąć stert papieru lub
pobierania materiałów z wielu różnych źródeł.
Znajdą Państwo wszystko w jednym miejscu
w aplikacji MyCOMPANY. Zawiera ona
wszystko, od instrukcji montażu po najnowszą
dokumentację oprogramowania, ulotki i inne
materiały do promocji własnej firmy.

BEZPŁATNE POWIADOMIENIA
TWORZENIE OFERT
Nie muszą już Państwo spędzać wielu
godzin na tworzeniu oferty o profesjonalnym
wyglądzie. W aplikacji MyCOMPANY mogą
Państwo utworzyć własny szablon z logo
i danymi do kontaktu. Trzeba jedynie wybrać
produkty oferowane klientom, a zapiszą się one
w dokumencie wraz z wizerunkiem i opisem.

Będą Państwo mieli nieograniczony przegląd
wszystkich zainstalowanych urządzeń dzięki
powiadomieniom PUSCH, wiadomościom
e-mail i SMS. Natychmiast dowiedzą się
Państwo o aktywacji alarmu w obiekcie klienta
lub konieczności przeglądu konserwacyjnego
jego systemu.

AKADEMIA JABLOTRON
Kiedy zostaną Państwo certyfikowanym partnerem Jablotron ds. montażu, będą
Państwo uznanym i zatwierdzonym członkiem ogólnoświatowej sieci dystrybutorów
i instalatorów firmy Jablotron. Nasz certyfikat uprawnia do projektowania i instalowania
naszych systemów alarmowych, a także gwarantuje naszym klientom, że są Państwo
niezawodnym, godnym zaufania i wysoce profesjonalnym ekspertem do spraw
bezpieczeństwa.

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PRZEJDĄ
PAŃSTWO PROCES CERTYFIKACJI W FORMIE
SZKOLENIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM,
CZY ZAAWANSOWANYM, UZYSKAJĄ PAŃSTWO:
oo
oo
oo
oo
oo

wszechstronną wiedzę od naszych wykwalifikowanych instruktorów,
wraz ze wskazówkami praktycznymi
trzyletni serwis pogwarancyjny dla naszych produktów JABLOTRON
bezpłatny dostęp do materiałów promocyjnych i e-learningowych
w aplikacji MyCOMPANY
zestaw alarmowy po obniżonej cenie
dostęp do naszego wsparcia technicznego i marketingowego

WSPARCIE TECHNICZNE
I MARKETINGOWE
Mamy świadomość, że Państwa sukces jest także naszym sukcesem. Dlatego też
zapewnienie naszym partnerom ds. montażu profesjonalnej pomocy technicznej oraz
wsparcia sprzedaży i marketingowego należy do naszych najważniejszych priorytetów.

WSPARCIE TECHNICZNE
Będą Państwo mieli wsparcie zespołu wyszkolonych i certyfikowanych serwisantów oraz bezpośrednie
wsparcie Pomocy technicznej firmy Jablotron. Nasi serwisanci są gotowi do pomocy nie tylko
przy początkowym montażu, ale także podczas projektowania i montażu bardziej wymagających
i rozbudowanych projektów.

MATERIAŁY MARKETINGOWE I PROMOCYJNE
Członkom swojej sieci dystrybucyjnej zapewniamy rozbudowany zestaw materiałów marketingowych
i przedmiotów promocyjnych, pozwalających wszechstronnie przedstawić Państwa klientom wszystkie
najważniejsze cechy produktów i korzyści. Broszury i inne materiały do prezentacji, jak panele, roll-upy
i przenośne stoiska, markowe narzędzia do wszelkich prac... wszystko to już czeka, by wspierać Państwa
działalność.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje lub odpowiedzi na konkretne
pytania, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem produktów firmy
Jablotron.

BRANDING POJAZDÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Zachęcamy do skorzystania z usług naszego doświadczonego, wewnętrznego zespołu marketingowego
i zapewnienia sobie widoczności rynkowej wraz z jednym ze światowych liderów w branży elektronicznych
systemów bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy zdecydują się Państwo na naklejki reklamowe na
samochód, czy też na branding sklepu, zawsze mogą Państwo polegać na profesjonalnym projekcie
graficznym wysokiej jakości.

WYDARZENIA SPECJALNE DLA NAJLEPSZYCH PARTNERÓW
Z naszymi najlepszymi partnerami ds. montażu regularnie spotykamy się podczas wydarzeń specjalnych
i okazjonalnych. Dla najlepszych z najlepszych przygotowaliśmy wyjątkowy program motywacyjny,
podczas którego uzyskają Państwo informacje na temat prowadzenia firmy Jablotron, odwiedzą Państwo
naszą siedzibę, salon wystawowy oraz inne kluczowe miejsca, a także będą cieszyć się programem
towarzyszącym wraz z naszymi przedstawicielami.

C-PL+INST01190

www.jablotron.com

