Dołącz do
RODZINY
JABLOTRON

O JABLOTRON

Jesteśmy europejską
technologiczną firmą z własnym
działem badań, rozwoju i produkcji.
Nasze początki sięgają 1990
roku. Obecnie w skład grupy
Jablotron wchodzi 20 firm. Na
światowe rynki wprowadzamy
nowoczesne rozwiązania
w dziedzinie bezpieczeństwa
i ochrony mienia oraz zdrowia.
Nasze produkty cechuje wysoka
jakość, skuteczność oraz przyjazna
dla użytkownika obsługa.

Nasze produkty
dostępne są w

73
1.3

krajach

miliona

zabezpieczonych obiektów

Nasze systemy instaluje

31 000
firm instalacyjnych

670
pracowników

7lat

Od ponad

definiujemy
światowe
standardy dla
Internetu Rzeczy

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA dla bezpieczeństwa i

JABLOTRON 100+
o

Profesjonalny system ochrony

o

Przyjazny i szybki montaż

o

Magistralowy i/lub bezprzewodowy

o

Dopasowany do każdej instalacji

o

Szeroki wybór komponentów

o

Certyfikat zgodności z normą EN 50131

MyCOMPANY
o

Aplikacja sieciowa i mobilna

o

Zdalne zarządzanie instalacjami

o

Zdalny dostęp do bazy klientów

o

Tworzenie ofert handlowych

o

Źródło aktualnych informacji

AKADEMIA JABLOTRON
o

Rozbudowany system szkoleń

o

Kurs podstawowy i zaawansowany

o

Zagadnienia techniczne i sprzedażowe

o

Pakiet materiałów drukowanych i internetowych

o

Profesjonalna kadra szkoląca

komfortu

PROGRAM
REKOMENDOWANY
INSTALATOR

Co zyskuje firma
instalacyjna?

o

Promowanie na www.jablotron.pl

o

Atrakcyjne warunki cenowe

o

Wsparcie techniczne i handlowe

o

Wsparcie marketingowe

o

Uczestnictwo w akcjach specjalnych

WSPARCIE TECHNICZNE
I MARKETINGOWE
o

Wykwalifikowani technicy

o

Indywidualny opiekun

o

Materiały marketingowe

o

Brandowanie punktów sprzedaży
i samochodów

o

Uczestnictwo w akcjach specjalnych

BEZPIECZEŃSTWO
o

System alarmowy „szyty na miarę“

o

Profesjonalny montaż przez certyfikowanych partnerów

o

Przyjazną dla budynku instalację w dobrej cenie

o

Wydłużony okres gwarancyjny

o

Łatwą obsługę i intuicyjne sterowanie

WERYFIKACJĘ WIDEO
o

Kamery podłączone do alarmu

o

Natychmiastowa informacja o każdym zdarzeniu

o

Automatyczne minutowe nagranie w przypadku alarmu

o

Podgląd na żywo on-line

o

Możliwość ciągłego zapisu wideo

DOM INTELIGENTNY
o

Włączanie i wyłączanie urządzeń

o

Sterowanie ogrzewaniem

o

Automatyzacja poprzez funkcję kalendarza
astronomicznego

Co oferujemy
użytkownikom?

MyJABLOTRON
o

Aplikacja sieciowa i mobilna

o

Zdalny podgląd oraz sterowanie

o

Pełna historia zdarzeń

o

Wszystko w jednym miejscu

OCHRONĘ PRZED
ŻYWIOŁAMI
o

Ogniem, gazem, czadem i wyciekiem wody

o

Szybkie wykrycie zagrożenia

o

Skuteczne zabezpieczenie dobytku

o

Ostrzeganie na telefon lub dźwiękowo lokalnie

PODŁĄCZENIE DO SMA
o

Monitorowanie sygnałów przez wybrane
agencje ochrony

o

Skuteczna pomoc w razie alarmu

JABLOTRON 100+

Ten profesjonalny system bezpieczeństwa
ochroni Państwa przed złodziejami, pożarem,
czadem, zalaniem lub wyciekiem gazu. Daje
możliwość sterowania ogrzewaniem i innymi
urządzeniami automatyki domowej, takimi jak:
lampy, bramy, rolety, itp.
Dzięki szerokiej gamie czujek system można
dostosować zarówno do wymagań związanych
z bezpieczeństwem dużych firm, jak i gospodarstw
domowych. Umożliwia rozbudowę w dowolnej
chwili, w przyszłości. Do sterowania poszczególnymi
strefami można wykorzystać aż 20 segmentów na
klawiaturze.
Szeroki wachlarz funkcji bezprzewodowych
i zasilanych z magistrali zapewnia instalację
przyjazną dla budynku po przystępnej cenie. Jako
nasz partner ds. montażu otrzymują Państwo także
bezpłatne programy do konfiguracji systemów, dzięki
czemu montaż będzie szybszy i prostszy.
System JABLOTRON 100+ można podłączyć do
centrum monitoringu alarmów, gdzie operatorzy
odbierają raporty alarmowe przez całą dobę,
a w razie potrzeby wysyłają do chronionego
budynku grupę interwencyjną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Urządzenia peryferyjne zasilane z magistrali
lub bezprzewodowe
Użytkownicy

Oddzielne strefy

Wyjścia sterujące automatyką

Załączanie automatyczne

Kalendarz astronomiczny

Komunikacja

Bezpłatne raporty z MyJABLOTRON

do 230 bez dodatkowych ekspanderów
w tym do 120 urządzeń bezprzewodowych zajmujących adresy
1 do 120

do 600 oddzielnych kodów
+ 1200 pastylek RFID

15 + 15 dla trybu nocnego
128
w tym do 32 bezprzewodowych wyjść programowalnych

64 niezależnych czynności z kalendarza
do automatycznego uruchamiania inteligentnych funkcji

wszystkie 128 wyjść
może być sterowane wg pory dnia bez stosowania czujników
zmierzchu

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN
wiadomości SMS, e-mail lub
PUSH bez ograniczenia ilości użytkowników

Raporty z centrali alarmowej

wiadomości SMS do 50 użytkowników lub
powiadomienie głosowe

Certyfikacja

Poziom 2 zgodnie z EN 50131

APLIKACJA MyCOMPANY
Usługi i aplikacje w chmurze są standardową cechą produktów JABLOTRON. Zapraszamy
do korzystania z naszej bezpłatnej mobilnej i sieciowej aplikacji MyCOMPANY, utworzonej na
potrzeby naszych partnerów ds. montażu. Aplikacja pozwoli Państwu bez trudu tworzyć oferty,
umożliwi zdalny dostęp do bazy klientów oraz prowadzenie zdalnej konserwacji systemów.
Rutynowo archiwizowana jest całość komunikacji i zapewniana wielopoziomowa ochrona.

OFERTOWANIE
ZARZĄDZANIE
INSTALACJAMI
Ten moduł mobilnej aplikacji umożliwia zdalny
nadzór od strony technicznego wsparcia dla
uruchomionych systemów. Instalator może
zmieniać ustawienia serwisowe, wprowadzać
nowe funkcje lub też dodać nowych
użytkowników. Po zastosowaniu filtrowania
w szybki sposób można zobaczyć tylko te
systemy, którymi jesteśmy zainteresowani, np.
wszystkie z danej rodziny lub te, które mają jakiś
błąd.

Profesjonalne przygotowanie oferty może być
przyjemne i mniej czasochłonne. W aplikacji
MyCOMPANY można utworzyć własny szablon
z logo i danymi do kontaktu. Następnie w prosty
sposób korzystając z aktualnego cennika lub
własnych wcześniejszych ofert utworzyć nową
kalkulację dla klienta. W zależności od potrzeby
do oferty cenowej mogą być automatycznie
dołączone opisy i zdjęcia produktu.

BEZPŁATNE
POWIADOMIENIA
MySTORAGE
Tutaj znajdują się aktualne materiały do pobrania
i wykorzystania przez instalatorów. Dostęp
do nich mają jedynie partnerzy instalacyjni.
Wszystko, co potrzebne od strony opisowej
i programowej można pobrać z tej lokalizacji.
Znaleźć tutaj można aktualne oprogramowanie,
instrukcje oraz foldery w wersji plików pdf do
wykorzystania, jako załącznik oferty wysłanej do
klienta.

Przy wykorzystaniu bezpłatnej komunikacji
SMS, email i powiadomień typu PUSH
instalator błyskawicznie otrzymuje informację
o technicznych zdarzeniach na systemach
swoich klientów. Informacje te w szczególności
dotyczą konieczności wykonania płatnych
przeglądów serwisowych oraz codziennej
diagnostyki pracy systemu.

AKADEMIA JABLOTRON
Każda z firm, która otrzyma certyfikat Jablotron zostaje zatwierdzonym członkiem
ogólnoświatowej sieci dystrybutorów i instalatorów tej marki. Otrzymane certyfikaty uprawniają
do projektowania i instalowania naszych systemów. Są również gwarancją dla użytkowników
systemów, że nasi partnerzy instalacyjni są godnymi zaufania i wysoce profesjonalnymi
ekspertami do spraw bezpieczeństwa i automatyki budynkowej.

KURS PODSTAWOWY
POZIOM 1

CO MOŻNA ZYSKAĆ, DZIĘKI
NASZYM KURSOM?

KURS ZAAWANSOWANY
POZIOM 2

E-LEARNING
MyKNOWLEDGE
W MyCOMPANY

o

wiedzę przekazywaną przez praktyków

o

trzyletni serwis pogwarancyjny dla produktów
JABLOTRON

o

bezpłatny dostęp do materiałów promocyjnych
w aplikacji MyCOMPANY

o

specjalny zestaw alarmowy po obniżonej cenie
dostęp do naszego wsparcia technicznego
i marketingowego

o

udział w akcjach promocyjnych dla firm
certyfikowanych

SERWIS I WSPARCIE
TECHNICZNE
Wszystkie zapytania techniczne oraz ofertowe można kierować bezpośrednio do naszych
krajowych Dystrybutorów. Kontakt do nich znaleźć można na stronie www.jablotron.pl

Dystrybutor Krajowy

Dystrybutor Krajowy

Dystrybutor Krajowy

Dystrybutor Krajowy
Dystrybutor Krajowy

REKOMENDOWANY
INSTALATOR JABLOTRON
Celem naszego działania jest promowanie długoterminowej współpracy i stworzenie
środowiska, w którym Twoja firma odniesie sukces. Dlatego oferujemy Tobie możliwość
stania się częścią atrakcyjnego programu, ukierunkowanego na profesjonalną instalację
urządzeń Jablotron.
Każda z firm instalacyjnych, rekomendowana przez producenta otrzyma specjalne,
dodatkowe wsparcie na wielu płaszczyznach współpracy.

CO OTRZYMACIE UCZESTNICZĄC
W PROGRAMIE REKOMENDOWANY
INSTALATOR JABLOTRON?
Wyższy rabat
Promocję na stronie www.jablotron.pl
Bezpośrednie zapytania od klientów ze strony
internetowej Jablotron
Rozszerzone wsparcie techniczne, handlowe
i marketingowe

INSTALATOR

INSTALATOR

INSTALATOR

INSTALATOR+

REKOMENDOWANY

REKOMENDOWANY+

0 do 2

3 do 6

7 do 10

powyżej 10

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 2

21 %

24 %

26 %

28 %

Wsparcie techniczne

Standard 8-16
Pn - Pt

Standard 8-16
Pn - Pt

Rozszerzone 8-20
Pn - Pt

Rozszerzone 8-20
Pn - Pt

Wsparcie handlowe

Standard

Standard

Rozszerzone

Rozszerzone

KRYTERIA
Centrale w MyJABLOTRON
/ 12 miesięcy
Wpis do CEiDG 43.21.Z
Certyfikat
Wsparcie Polityki Sprzedaży

KORZYŚCI
Wyższe rabaty
Promocja na stronie
www.jablotron.pl
Bezpośrednie zapytania od klientów
ze strony internetowej Jablotron

Wsparcie marketingowe
Akcje specjalne

C-PL+INST20070

www.jablotron.com

