 Telefire Mobileהאפליקציה שתחסוך לכם זמן וכסף !
 Telefire Mobileמאפשרת התממשקות מלאה עם רכזת גילוי
האש ,מכל מקום ובכל זמן ,והיא מספקת פתרון מקיף המאפשר
שליטה ובקרה במערכות גילוי אש לאורך כל שלבי הפרויקט
החל משלב ההתקנה ועד לשלב התחזוקה והשירות.
מערכות טלפייר והאפליקציה עומדות בסטנדרטים של אבטחת
מידע והגנת סייבר ,והעבודה איתן מוגנת ובטוחה.
עוד לא התחברתם? היכנסו לחנות  Google Playוהורידו
את .Telefire Mobile

מתקינים מובילים שינוי
Telefire Mobile

 Telefire Mobileכל†הלקוחות .כל הפרויקטים .אצלכם בכף היד†Mobile
 Telefire Mobileמאפשרת לך לתכנן מראש את המשימות אצל הלקוח ,להעריך את זמן העבודה ולחסון זמן יקר באיתור התקלות והמשימות לטיפול
טרם ההגעה לשטח:

יוצאים לשטח? חסכו זמן יקר עוד לפני...
פירוט סטטוס תקלות ברכזת

המלצות לתחזוקת גלאים

סטטוס קדם אזעקה

ערכי גלאים

הגעתם†למתקן? היעזרו†באפליקציה
 Telefire Mobileמייעלת את העבודה שלכם בשטח ומאפשרת לכם לבצע פעולות רבות ישירות מהנייד ,ללא צורך במחשב נוסף או טכנאי עזר.
באמצעות האפליקציה תוכלו לחסוך זמן עבודה בשטח ולבצע פעולות ביעילות ובפשטות:

עריכת התקנים מהנייד,
ללא צורך במחשב

הפעלות וכיול רגישות גלאים

ביצוע ( Walktestבדיקת
תחזוקה) מהנייד

איתור תקלות זליגה על ידי
טכנאי יחיד

מחוץ לשעות העבודה? אתם עדיין זמינים עבור הלקוחות שלכם
אנחנו חיים בעולם של  .24/7הזמינות שלנו מספקת ללקוחות שלנו שקט נפשי.
גם בסיום יום העבודה ,אתם עדיין זמינים עבור הלקוחות שלכם ויכולים לתת להם שירות ,באמצעות  ,Telefire Mobileמכל מקום ובכל זמן וכל זאת
מבלי להגיע לאתר הלקוח Telefire Mobile .מרכזת עבורכם את כל המידע ,בכל המתקנים ,ומאפשרת לכם לבצע פעולות חירום ומניעה ,גם מרחוק:
ריכוז כל המתקנים והרכזות
במקום אחד כולל נתוני הרכזת
(גרסה ,דגם ,מועדי ביקורת,
וכדומה)

הצגת כל ההתראות,
האזעקות והתקלות
מהרכזות ,בזמן אמת

הפעלה והשתקת
צופרים/זמזם מרחוק

תוכנת TELEFIRE MOBILE BACK OFFICE
השותפה שלך לניהול אפקטיבי של שירות Telefire Mobile
התוכנה כוללת:
ריכוז כל המתקנים שבשירות
ותמונת מצב עדכנית לגבי רכזות
באזעקות ,תקלות ועוד

שיוך והוספת טכנאים
למתקנים

תצוגת מועדי ביקורות קרובות

ניהול ופתיחת לקוחות הקצה
באפליקציית  ,Alertoלרבות
הגדרת הרשאות תפעוליות,
איפוס סיסמאות ועוד

כל מה שצריך לעשות כדי להתחיל להנות מ Telefire Mobi Telefire Mobile

01
02

עדכן את רכזות 7000
לגרסה האחרונה (דרך
תוכנת ה .)TCS 7030

התקן את כרטיס התקשורת

04
אחרי שמיקמת ,התקנת והגדרת את
כרטיס ה  ,MCOMזה הזמן להוריד את
אפליקציית  Telefire Mobileמחנות
 ,Google Playלהתקין את תוכנת

 MCOMבתוך רכזת גילוי האש.
ממשק התקשורת הייחודי MCOM
מהווה פתרון מקוון לניהול ושליטה

TELEFIRE MOBILE BACK OFFICE
ולהתחיל לנהל ולשלוט ברכזת גילוי
וכיבוי האש בקלות ובנוחות בכל זמן
ומכל מקום!.

במערכות גילוי אש בענן.

03
עדכן את נתוני המתקן
באמצעות תוכנת MCOM
( Setupבאמצעות תוכנת
.)TCS 7030

להצטרפות לשירות  -פנו עוד היום אל מנהלי המכירות!
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טלפייר עוסקת בפיתוח ,יצור ,תכנון ,ייעוץ ואספקת מערכות גילוי וכיבוי אש ,מערכות בקרה
ואמצעי התראה וחיווי ממוחשבים .מערכות גילוי וכיבוי האש מתוצרת טלפייר הן מהמובילות
בישראל ובעולם .החברה מפתחת ומייצרת מערכות אשר מתממשקות למגוון מערכות שליטה
ובקרה ומשלבות פיתוח ויישום טכנולוגיה חדשנית המושתתת על ניסיון של מעל ל 40-שנה.

info@telefire.com
+972 3 921 1816
+972 3 970 0400
טלפייר ,ת”ד  ,7036הסיבים  ,43פתח תקווה ,בניין A2

telefire.com

