Aplikacje mobilne

SATEL

Osoby nie korzystające ze smartfonów również mają
możliwość skorzystania z wygody zdalnego sterowania
systemem alarmowym INTEGRA.

MobileKPD
to aplikacja dostępna dla większości telefonów obsługujących środowisko JAVA ME, pozwala z powodzeniem
realizować podstawową obsługę za pomocą tradycyjnej
klawiatury i wyświetlacza telefonu. Za pośrednictwem
GPRS, 3G czy WiFi umożliwia połączenie się z systemem INTEGRA wyposażonym w moduł komunikacyjny
ETHM-1 i na bieżąco sprawdzanie stanu systemu oraz
sterowanie nim.

Nowa strona internetowa o alarmach domowych, to
źródło informacji o możliwościach alarmu domowego, podstawowe informacje, które ułatwią poruszanie się w tym temacie, jak również porady, odpowiedzi na pytania internautów, konfigurator systemu
alarmowego oraz przykładowe rozwiązania, ciekawe artykuły i inne wskazówki.

Możliwość interaktywnego sterowania systemem alarmowym za pomocą nowoczesnych manipulatorów, tabletów
czy smartfonów staje się coraz bardziej popularna. Dlatego firma SATEL wiele wysiłku wkłada w dynamiczny
rozwój rozwiązań, których celem jest ułatwienie codziennej obsługi systemu, zarówno lokalnie, jak i zdalnie, oraz
uczynienie jej bardziej przyjemną.
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MobileKPD-2

Pełna kontrola nad systemem,
gdziekolwiek jesteś
Aplikacje mobilne stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na rozwiązania umożliwiające zdalny
dostęp do systemu alarmowego. Rozszerzają one jego
możliwości dając użytkownikowi dostęp do najważniejszych informacjach między innymi o czuwaniu, alarmach
czy awariach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aktywnych zawodowo, dynamicznych ludzi spędzających większość swojego
czasu poza domem, ﬁrma SATEL wdrożyła rodzinę aplikacji
zamieniających telefon komórkowy lub tablet w manipulator
systemu alarmowego. Oferowane aplikacje wykorzystują
w pełni możliwości nowoczesnych urządzeń z ekranem
dotykowym, zapewniając oprócz ciekawej funkcjonalności
również atrakcyjny interfejs użytkownika.

to oferowana bezpłatnie aplikacja zamieniająca smartfony
oraz tablety z ekranem dotykowym w zdalny manipulator
central INTEGRA oraz INTEGRA Plus. Za jej pomocą można
w pełni obsługiwać system alarmowy, z dowolnego miejsca
na świecie. MobileKPD-2 oferuje takie same możliwości
w zakresie codziennej obsługi systemu jak tradycyjny
manipulator LCD podłączony bezpośrednio do centrali
alarmowej. Stanowi więc ona doskonałe rozwiązanie dla
wszystkich tych użytkowników, którzy cenią sobie pełny
i nieskrępowany dostęp do informacji o swoim systemie
alarmowym. Za pomocą MobileKPD-2 łatwo sprawdzić
np. stan czuwania systemu alarmowego, przejrzeć pamięć
zdarzeń czy włączyć lub wyłączyć czuwanie. Połączenie
z centralą jest w pełni szyfrowane, co praktycznie uniemożliwia próby obejścia systemu tą drogą.
Aplikację na urządzeniu przenośnym zainstalować można
za pośrednictwem sklepu online – Google Play w przypadku urządzeń Android, oraz Appstore dla smartfonów
i tabletów Apple.

MobileKPD-2 Pro
to aplikacja rozszerzająca funkcjonalność oferowaną
przez MobileKPD-2. Oprócz podstawowej funkcjonalności wirtualnego manipulatora systemu alarmowego,

MobileKPD-2 Pro umożliwia skorzystanie z dodatkowych
menu szybkiego dostępu zawierających np. złożone funkcje sterowania. Z tego właśnie powodu, MobileKPD-2 Pro
doskonale sprawdza się w systemach INTEGRA realizujących oprócz funkcji alarmowych również automatykę
domową. Za pomocą aplikacji MobileKPD-2 Pro, pojedyncze polecenie może uruchomić całą sekwencję zdarzeń –
np. opuszczenie rolet, wyłączenie oświetlenia i włączenie
czuwania systemu alarmowego. Aplikacja MobileKPD-2 Pro
przeznaczona jest dla smartfonów i tabletów z systemem
Android i iOS. Można ją nabyć za pośrednictwem sklepów
z aplikacjami mobilnymi.
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MICRA CONTROL
to aplikacja, która jest ciekawą propozycją dla użytkowników prostego systemu bezprzewodowego MICRA.
Pozwala ona na podstawową obsługę systemu MICRA za
pomocą smartfona wyposażonego w ekran dotykowy.
Dodatkowo oprócz włączania i wyłączania czuwania,
aplikacja MICRA CONTROL oferuje możliwość sterowania
wyjściami modułu alarmowego, co można wykorzystać
do zdalnego sterowania podłączonych do niego urządzeń.
Aplikację MICRA CONTROL przeznaczoną dla urządzeń
Android można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play.

