SYSTEM MONITORINGU

DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO
I TWOICH BLISKICH !
ActiveView to kompletny, spójny i nowoczesny system monitoringu, zintegrowany
z urządzeniami Active Guard oraz Active Track dedykowany dla indywidualnych
odbiorców.
ActiveView jest aplikacją działającą on-line, posiadającą przyjazny dla użytkownika
interfejs oraz spełniającą wszelkie znane jego producentom wymagania funkcjonalne.
ActiveView jest intuicyjnym programem dającym naszym Klientom poczucie
prywatności i bezpieczeństwa – brak kontroli przez osoby trzecie. Jednocześnie nasza
firma zapewnia stałe wsparcie techniczne – zdalną konfigurację i aktualizacje
systemu. 25 letnie doświadczenie firmy EBS w dostarczaniu zaawansowanych
systemów daje użytkownikowi pewność wyboru najlepszego rozwiązania na rynku.
Usługi i korzyści dla użytkowników indywidualnych wynikające z zastosowania systemu
ActiveView:
1. Otrzymanie testowego dostępu do aplikacji w celu obsługi demonstracyjnych próbek produktów
w celu zapoznania się z naszym rozwiązaniem.
2. Zdalne udostępnienie aplikacji ActiveView.
3. Wdrożenie systemu monitorowania umożliwiającego zdalną diagnostykę i poprawną
konfigurację urządzeń, dzięki czemu użytkownik końcowy nie musi ingerować technicznie
w działanie posiadanych urządzeń.
4. Zdalny nadzór nad urządzeniami przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej prywatności
i bezpieczeństwa (Active Guard, Active Track).
5. Kompleksowy pakiet e-usług - Monitoring osób (GPS personalny) i obiektów stałych (budynki,
większe tereny podlegające ochronie, narażone na wandalizm czy włamania) nadzorowanych
przez Klienta obejmujący trzy usługi:
Usługa zdalnego udostępnienia aplikacji ActiveView.
Usługa wdrożenia systemu monitorowania
i poprawną konfigurację urządzeń.
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Usługa zdalnego nadzoru nad urządzeniami (Active Guard, Active Track).
System ActiveView to nie tylko samodzielny nadzór przez Osobę Prywatną swoich nieruchomości, ale
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim z każdego miejsca – do obsługi
aplikacji konieczne jest tylko urządzenie z dostępem do sieci Internetowej.
Więcej informacji na www.ebs.pl lub w Dziale Handlowym firmy EBS sales@ebs.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i z budżetu Państwa.
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