Priva Notification Center



Blijf verbonden met uw gebouw en reageer snel op
incidenten.

Priva Notification Center
Als u een gebouw beheert, weet u hoe belangrijk het is om de gebruikers van uw gebouw tevreden te
houden - en snel te reageren op incidenten. Onze Priva Notification Center-applicatie zorgt ervoor dat
u altijd alles onder controle hebt - alle incidenten die uw aandacht vereisen, worden rechtstreeks naar
uw inbox gestuurd, op uw telefoon, smartwatch of via sms.

Overal altijd elk apparaat
Kies welke notificatiemethode het beste bij u past, zodat u altijd op de hoogte bent. Via email, SMS of push notificatie.

Directe toegang tot incidenten
Real-time toegang tot relevante gegevens stelt u in staat het incident te onderzoeken en zo
snel mogelijk op te lossen.

Alle alarmen op één plek
Ontvang een melding als uw gebouw de verbinding met de Cloud verliest.

Meerdere gebouwen
Geschikt voor afzonderlijke gebouwen of grote complexe landgoederen.

Monitor
Het Priva Notification Center is als een 'kritische vriend' voor gebouw- en FM-managers. U kunt
eenvoudig installaties en apparatuur monitoren en een melding krijgen als er iets niet in orde is. Het
helpt voorkomen dat problemen een klacht worden.

Cloud
Priva Notification Center is een cloud-gebaseerde oplossing. Dit betekent dat u niet hoeft te investeren
in complexe, dure ICT-apparatuur of kennis om aan de slag te gaan. Het goede nieuws is dat het ook
zeer eenvoudig te installeren is. Het enige wat u nodig hebt, is een beveiligde verbinding tussen het
netwerk van het gebouw en de cloud. De dienst is gebaseerd op een abonnement, dus het past altijd bij
uw bedrijf.

Priva Digital Services
Priva Notification Center maakt deel uit van onze Priva Digital Services Suite. Klik hier voor meer
informatie over ons volledige portfolio van digitale diensten en onze brede waaier aan plannen.

Eenvoudige installatie
Installeer de app op Windows- en
Android-apparaten met behulp van PWAtechnologie

Duidelijk en snel
Onmiddellijke waarschuwingen en details
bij alarmen

Volledig overzicht
Houd de gezondheid, status en prestaties

van kritieke HVAC-apparatuur in de gaten

Snelheid
Geen tijdverlies - identificeer direct de
bron van problemen in het gebouw

Wilt u weten wat er in uw gebouw gebeurt?
Laten we het volledige plaatje onthullen

Wilt u meer weten over Priva Notification Center?
Laten we een gesprek beginnen
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