ADDSECURE SPC

Använd Vanderbilt SPC’s inbyggda larmsändare i
kombination med AddSecure tjänster
I över 30 år har vi arbetat med överföring av
kritisk information och utvecklar och levererar
marknadens främsta tjänster inom området.
Vi har alltid tänkt på säkerheten och slutanvändarens
bästa, det gör vi fortfarande, och vill även se till det
bästa för dig som säljer och installerar våra tjänster.
För att förenkla för dig som installatör gör vi det
nu möjligt att använda Vanderbilt SPC’s inbyggda
larmsändare som i kombination med våra tjänster är
godkänd i samtliga larmklasser. Det vill säga att du
behöver endast installera larmsystemet och koppla in
internetkabeln för att tjänsten ska fungera. Genom
detta så kan du som installatör ge kunden ett mer
attraktivt erbjudande.

Med tillvalstjänsten «Bildöverföring vid larm» öppnar
vi en möjlighet för larmcentralen att enkelt, utan extra
applikationer, hämta upp och titta på bilder som finns
lagrade i centralapparaten vid olika larmhändelser.
Som installatör definierar du själv i SPC-enheten hur
många bilder som skall överföras i samband med ett
larm. Använder kunden AddView så kan de själva se
motsvarande information och bilder som larmcentralen kan se i datorn eller sin smartphone.
Nu tar vi nästa steg och öppnar möjligheten att
hantera larm från andra larmsändarleverantörer,
utan att tappa vår fokus på enkelhet och säkerhet.
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• Möjlighet att överföra bildinformation som är kopplad till en larmhändelse
• Kunden har full kontroll på sina larm via AddView
AddSecure SPC använder den integrerade IP larmsändaren som primärväg och
GPRS-modulen som sekundärväg. Det finns inget
behov av ytterligare hårdvara, utan den inbyggda larmsändaren
övervakas och sänder larm och bilder till larmcentralen. Vid
installationen tillhandahåller vi ett konfigurationsunderlag för hur SPC-enheten
ska konfigureras så att den fungerar i vårt nätverk.
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Tjänsten kräver ingen specialprogramvara hos larmmottagaren,
utöver vår vanliga utrustning som redan finns hos flertalet larm-centraler
(Tex Securitas, Stanley, Rapid, Nokas och SOS Alarm).
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Saknar kunden internetaccess vid objektet så kan tjänsten enkelt kombineras med
AddSecure kontroll. AddSecure kontroll är en övervakad trådlös bredbandstjänst
för kunder med höga krav på tillförlitlighet och tillgänglighet för att ansluta IoTenheter (Internet of things).
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Med tillvalstjänsten ”Bildöverföring vid larm” öppnar vi en möjlighet
för larmcentralen att enkelt, utan extra applikationer, hämta upp och
titta på bilder som finns lagrade i centralapparaten vid olika
larmhändelser. Som installatör definierar du själv i SPC-enheten hur
många bilder som skall överföras i samband med ett larm. Använder
kunden AddSecure Live så kan de själva se motsvarande information
och bilder som larmcentralen kan se i datorn eller sin smartphone.

Möjlighet att överföra bildinformation som är kop
till en larmhändelse
Kunden har full kontroll på sina larm via
AddSecure Live

Nu tar vi nästa steg och öppnar möjligheten att hantera larm från andra
larmsändarleverantörer, utan att tappa vår fokus på enkelhet och
säkerhet.
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