
Bosch Remote Services 
De toekomst van 
brandbeveiligingssystemen

Remote 
Connect
Een beveiligde externe 
internetverbinding waardoor 
systeemtechnici op afstand een 
overzicht krijgen van de systemen 
die ze beheren. Hierdoor kunnen 
services beter worden gepland, 
uitgevoerd en gerapporteerd.

Remote 
Maintenance
Remote Maintenance is 
gebaseerd op Remote Connect 
en biedt live-gegevens van 
branddetectiesystemen, grafi eken 
en tools voor gegevensanalyse 
voor systeemonderhoud, zodat 
onderhoudstaken minstens 
25% effi  ciënter worden.

Remote 
Alert
Voor de veiligheid en om 
servicevragen preventief te 
kunnen oplossen, kunnen technici 
en bedrijfseigenaren rechtstreeks 
van hun geïnstalleerde 
brandmeldsystemen onmiddellijk 
SMS- en e-mailmeldingen 
ontvangen.

Wanneer u verschillende 
brandbeveiligingssystemen op veel locaties 
beheert, kan technologie uw grootste voordeel 
zijn. Bosch kan u helpen bij naadloze 
ondersteuning op afstand en verbeterde 
prestaties bij uw klanten, waarbij tegelijkertijd 
uw onderhoudskosten en beheertaken minder 
worden. Met Bosch Remote Services kan 
apparatuur voor branddetectie op een veilige 
en effi  ciënte manier worden bewaakt 
en onderhouden.
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Zij voelen 
zich veiliger.

U hebt de controle over al 
uw geïnstalleerde brand-
beveiligingssystemen.



  Remote  
Connect

Een externe internetverbinding die 
uw mogelijkheden uitbreidt.

 ▶ Beveiligde externe verbinding voor:
 ▶ Configuratie
 ▶ Service
 ▶ Probleemoplossing

 ▶ Eenvoudige installatie binnen 
30 minuten

 ▶ Naadloos te integreren in RPS

  Remote  
Alert

U en uw klanten ontvangen aangepaste 
waarschuwingen voor extra gemoedsrust.

 ▶ Storingen en alarmen worden 
automatisch via SMS en e-mail 
naar mobiele apparaten verzonden 

 ▶ Eenvoudig gebruikersbeheer: definieer 
rollen voor verantwoordelijke personen

  Remote  
Maintenance

Onderhoud uw systemen efficiënt met het 
geïntegreerde hulpprogramma dat de status 
van elk geïnstalleerd apparaat bewaakt.

 ▶ Toegang tot realtime gegevens, grafieken 
en analysetools voor systeemonderhoud

 ▶ Maak gedetailleerde onderhoudsdocumentatie 
tijdens het testen via een tabletinterface

 ▶ Blijf met de centrale verbonden tijdens 
het onderhouden van het systeem

 ▶ Ontvang duidelijke gegevens van 
branddetectiesystemen

 ▶ De onderhoudshistorie wordt opgeslagen 
in de Remote Services-portal

Beveiligde externe verbinding zodat uw 
gegevens veilig blijven.

Ten minste 25% efficiënter met rapporten die 
tegelijkertijd met het onderhoud worden gemaakt.

Klanten krijgen transparantie,  
u kunt systemen efficiënter beheren.

Gegevensbescherming
Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom beveiligen we uw gegevens. 
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