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Platformă de gestionare PowerManage
și aplicații mobile

Monitorizare, gestionare și control eficient la distanță
Oferiți clienților mai multă libertate și mai multă valoare cu platforma
PowerManage și aplicația mobilă ConnectAlarm ușor de utilizat.
Economisiți timp prețios cu aplicația de instalare AlarmInstall.

Gestionare
ușoară la
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perfectă

Confort
excepțional

Platforma de gestionare PowerManage și
aplicația mobilă ConnectAlarm
PowerManage este o platformă unică de gestionare a serviciilor care permite stațiilor de
monitorizare centrale să monitorizeze, administreze și controleze eficient sistemele de securitate
Tyco, cum ar fi PowerSeries Pro, PowerSeries Neo, PowerMaster, WP și BW. Un receptor
compact, un centru de management tehnic și o platformă de servicii interactive, PowerManage
rulează pe hardware de server profesional standard și tehnologii web verificate, având
implementate cele mai înalte standarde de securitate cibernetică.
Aplicația mobilă ușor de utilizat ConnectAlarm este o parte integrantă a sistemului PowerManage.
Această aplicație permite clienților dvs. rezidențiali și comerciali de toate dimensiunile să
monitorizeze și să controleze sistemele lor de securitate pentru locuințe sau afaceri, oriunde s-ar
afla, la fața locului sau de la distanță.
Oferind clienților dvs. serviciile îmbunătățite permise de PowerManage și ConnectAlarm, puteți
crește veniturile recurente, puteți îmbunătăți loialitatea clienților și vă puteți diferenția pe piața în
care activați.
Configurați un sistem de securitate de alarmă de pe dispozitivul dvs. mobil sau tabletă,
economisind timp prețios pentru compania dvs.
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Principalele avantaje
Stația de monitorizare PowerManage și
aplicația mobilă ConnectAlarm oferă împreună
mai multe beneficii care îmbunătățesc
satisfacția clienților și rezultatele dvs.
financiare.
Gestiune eficientă
Economisiți timp și bani cu diagnosticare
la distanță, analiza erorilor la distanță,
gestionarea sistemului de securitate la distanță,
actualizări de firmware la distanță* și multe
altele.
• Reduce semnificativ numărul de vizite la fața
locului
• Crește productivitatea echipei de asistență
tehnică
• Permite servicii mai puțin intruzive pentru
clienți
Comoditate pentru utilizatorul final
Oferiți clienților acces direct de la distanță la
sistemul lor de securitate cu aplicația mobilă
ConnectAlarm.
• Accesul este disponibil de oriunde, în orice
moment
• Utilizatorii finali pot activa și dezactiva
sistemul de alarmă, pot seta și schimba o
gamă largă de setări și pot vizualiza starea

• Verificarea alarmelor și imaginile la cerere
cresc liniștea sufletească a utilizatorilor finali
și le permit să reacționeze mai eficient la
evenimentele de alarmă
Avantaj competitiv
Distingeți-vă de concurență cu servicii
îmbunătățite complete de monitorizare și
securitate.
• Obțineți un nou avantaj competitiv pe piața în
care activați
• Îmbunătățiți satisfacția și păstrarea clienților
• Serviciile bazate pe PowerManage, însoțite de
serviciile dvs. de monitorizare, îmbunătățesc
loialitatea, pentru relații cu clienții mai
durabile și mai profitabile
* Numai pentru PowerSeries Pro și PowerSeries Neo.

PowerManage — principalele capabilități
de gestionare la distanță
Economisiți timp și costuri cu diagnosticare la distanță îmbunătățită, analiză a erorilor și gestionarea sistemului de
securitate:
• Inspecție de rutină de la distanță (RRI)
• Configurarea de la distanță a sistemului și dispozitivelor
• Vizualizarea tipului de conectivitate și a stării
• Armarea/dezarmarea de la distanță a sistemului
• Verificarea de la distanță a stării bateriei sistemului și a tuturor dispozitivelor conectate
• Inspectarea de la distanță a conexiunii fără fir
• Vizualizarea jurnalelor de evenimente
• Vizualizarea raportelor cu activitatea sistemului
• Asigurarea accesului de la distanță a dispozitivelor noi selectate
• Asigurarea accesului de la distanță a cheilor electronice cu telecomandă noi/de înlocuire
• Upgrade de firmware de la distanță; PowerSeries Pro și Neo
• AlarmInstall - configurare locală și de la distanță, diagnosticare, test de funcționare, înregistrare și editare ușoară a
dispozitivelor, descărcare jurnale de evenimente

Aplicația ConnectAlarm — principalele
capabilități la dispoziția utilizatorului final
Cu această aplicație disponibilă pentru dispozitive mobile iOS și Android, clienții dvs. pot accesa de la distanță
sistemul lor de securitate și efectua următoarele acțiuni:
• Armare, dezarmare
• Verificare vizuală și imagine la cerere*
• Verificarea alarmelor și istoricului evenimentelor
• Configurarea de notificări push pentru alarme și alerte
• Vizualizarea stării zonelor și zonelor de bypass
• Controlul ieșirilor
• Setarea orei și datei
• Gestionarea utilizatorilor și sistemelor multiple
• Adăugarea / eliminarea de chei electronice cu telecomandă
* Numai la PowerMaster, WP și BW

Specificațiile platformei stației de monitorizare
Alegeți opțiunea care se potrivește cel mai bine cerințelor dvs.:
PowerManage cu
performanțe înalte (HP)
până la 100.000 de
conturi
Greutate

PowerManage cu
PowerManage cu
performanțe medii (HP) performanțe reduse (DELL)
până la 50.000 de conturi până la 10.000 de conturi

17,92 KG

17,92 KG

5,26 KG

Dimensiuni

17,54 x 28,75 x 3,44 in

17,54 x 28,75 x 3,44 in

3,7 x 11,5 x 11,4 in

Unitate de hard drive

HP 2x600 GB SAS 10k
2,5” SFF

HPE 600GB SAS 12G
Enterprise 10K SFF

3,5” 500GB 7200rpm
SATA

Procesor

Intel® Xeon® 5118
(12 nuclee, 2,3 GHz,
16,5 MB, 105W)

Intel® Xeon® scalabil 4110
(8 nuclee, 2,1 GHz,
11,00 MB, 85W)

Intel Core i5-8500
(6 nuclee/9MB/6T/până
la 4,1GHz/65W)

Memorie

HPE 64GB (4x16GB) Dual
Rank x8 DDR4-2666

HPE 32GB (2x16GB) Dual
Rank x8 DDR4-2666

8GB 1X8GB DDR4
2666MHz UDIMM
Non-ECC

Redundanță în standby la cald

Da

Da

Nu

Notificări prin SMS/MMS

Da

Da

Nu

Notificări prin e-mail

Da

Da

Da

Receptor IP
Protocoale de raportare ale sistemului de securitate
Criptarea raportării sistemului de securitate
Comunicație software de automatizare
Supravegherea sistemelor de securitate
(menținere sub tensiune)
Dispecer de notificări
Redundanță
Istoricul evenimentelor per sistem
Protocol de raportare verificare video
Stocarea imaginilor

SIA/IP, Fibro
AES-128
Protocol MLR2 (CID/SIA) pe RS232 sau TCP/IP
Intervale configurabile
Utilizând SMS, MMS** sau e-mail
Standby în stare de funcționare (numai la modelul HP)
255
PowerNet, VisNap, ITv2
Stocare locală

** Disponibilitatea și fiabilitatea mesajelor MMS depind de furnizorul de servicii celulare și se pot schimba din când în când datorită modificărilor de configurare
a rețelei celulare.
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Despre Johnson Controls
Johnson Controls este lider mondial de tehnologie diversificată în multiple domenii industriale, care deservește o gamă largă
de clienți în peste 150 de țări. Cei 120.000 de angajați creează clădiri inteligente, soluții energetice eficiente, infrastructură
integrată și sisteme de transport de nouă generație care funcționează perfect pentru a îndeplini promisiunea referitoare la
orașe și comunități inteligente. Angajamentul nostru pentru sustenabilitate datează încă de la începuturile noastre în 1885, cu
invenția primului termostat electric de cameră.
Pentru informații suplimentare, vizitați www.johnsoncontrols.com sau abonați-vă la @johnsoncontrols pe Twitter.
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