PRIVA ALARMS VOOR TELERS
ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE VAN DE ALARMEN IN
UW PRIVA SYSTEMEN

Priva Alarms voor telers
Als aanvulling op uw bestaande alarmsystemen geeft Priva Alarms u een overzicht van de
alarmmeldingen in alle Priva systemen van uw tuinbouwbedrijf. De app waarschuwt u wanneer
een alarm optreedt en geeft een melding met gedetailleerde informatie. De app biedt u een
direct overzicht van de alarmmeldingen in uw Priva systemen, ook als u onderweg bent.

Realtime alarminformatie
Altijd en overal

Eenvoudig in gebruik te nemen
Snelle installatie en geschikt voor meerdere gebruikers

Op afstand

Uw bedrijf gaat altijd door. U wilt dus altijd uw alarmmeldingen kunnen zien, waar u ook bent.
Met de app Priva Alarms kan dat. De app geeft u een overzicht van de alarmmeldingen van alle
Priva systemen in uw tuinbouwbedrijf. Wanneer een alarm optreedt, wordt u gewaarschuwd via
een melding met gedetailleerde informatie. Inkomende alarmmelding? Met Priva Alarms
schakelt u de alarmbel op afstand uit. Via de app kunt u ook een bevestiging geven, waarmee u
uw collega's laat weten dat het alarm wordt afgehandeld.
We hebben de app ontwikkeld in nauwe samenwerking met een groep testklanten. Hun
feedback was essentieel om de installatie en configuratie van de app eenvoudig te houden en
leverde veel ideeën op voor flexibiliteit en praktische functies.

Aan de slag
U bent snel 'up and running' met een van de verschillende abonnementen. Meld u aan, ontvang
uw aanmeldgegevens en ga aan de slag! Voor de configuratie van uw alarmen verbindt u uw
locaties, koppelt u uw Priva systemen en nodigt u uw collega's uit om meldingen te ontvangen.

Waar te verkrijgen?
De app Priva Alarms is beschikbaar in de app-stores voor Apple en Android. Via de Priva Cloud
Connection software worden uw Priva systemen op veilige en eenvoudige wijze verbonden met
de Priva Cloud Service omgeving.

KRIJG EEN OVERZICHT VAN DE ALARMEN IN UW PRIVA SYSTEMEN
Meteen aan de slag?

VERSCHILLENDE PLATFORMS
Geschikt voor Apple en Android

GEDETAILLEERDE INFORMATIE
Overzicht van alle gegevens van de
alarmmelding

MEER WETEN OVER PRIVA ALARMS?
Lees alle specificaties in onze gratis leaflet

WILT U MEER INFORMATIE OVER PRIVA ALARMS?
Wij helpen u graag!
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