
Bosch Remote Services 
Przyszłość nowoczesnych 
systemów przeciwpożarowych

Remote 
Connect
Bezpieczne zdalne połączenie 
internetowe poprawiające 
wydajność pracy i umożliwiające 
integratorom systemów zdalny 
podgląd odpowiednich instalacji. 
Pozwala ono lepiej planować, 
dostarczać i raportować usługi.

Remote 
Maintenance
Usługa Remote Maintenance, 
bazująca na rozwiązaniu Remote 
Connect, dostarcza w czasie 
rzeczywistym dane i wykresy 
dotyczące systemów 
przeciwpożarowych, a także 
narzędzia do analizy danych 
w celu prowadzenia konserwacji 
systemu, dzięki czemu 
skuteczność obsługi serwisowej 
rośnie o co najmniej 25%.

Remote 
Alert
W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i szybkich działań 
zapobiegawczych integratorzy 
i właściciele fi rm mogą 
otrzymywać natychmiastowe 
powiadomienia SMS i e-mail 
z zamontowanych systemów 
przeciwpożarowych.

Gdy zarządzasz wieloma systemami 
przeciwpożarowymi w różnych lokalizacjach, 
technologia może się okazać Twoim najlepszym 
sprzymierzeńcem. Z rozwiązaniami fi rmy Bosch 
zaoferujesz swoim klientom stałe zdalne 
wsparcie techniczne i lepszą wydajność przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów konserwacji 
i obsługi administracyjnej. Usługi Remote 
Services fi rmy Bosch wspomagają zdalne 
monitorowanie, konserwację i obsługę 
sprzętu do wykrywania pożarów.
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Twoi klienci czują 
się bezpieczniej.

Masz pełną kontrolę 
nad wszystkimi swoimi 
zainstalowanymi systemami 
przeciwpożarowymi.



  Remote  
Connect

Zdalne połączenie internetowe, 
które usprawnia Twoją pracę.

 ▶ Bezpieczne połączenie zdalne obejmuje:
 ▶ Konfigurację
 ▶ Serwis
 ▶ Usuwanie usterek

 ▶ Łatwa konfiguracja w ciągu 30 minut
 ▶ Usługa jest dostosowana do płynnej 

integracji z systemem RPS

  Remote  
Alert

Dostosowane alerty wysyłane do Ciebie 
i Twoich klientów gwarantują większą 
pewność i bezpieczeństwo.

 ▶ Informacje o usterkach i alarmy 
są automatycznie przesyłane na 
urządzenia mobilne w powiadomieniach 
SMS i e-mail 

 ▶ Łatwe zarządzanie użytkownikami: 
definiowanie ról osób odpowiedzialnych

  Remote   
Maintenance

Utrzymuj swoje systemy efektywnie dzięki 
zintegrowanemu narzędziu, które monitoruje 
stan wszystkich zainstalowanych urządzeń.

 ▶ Uzyskuj na bieżąco dostęp do danych systemu 
przeciwpożarowego, wykresów i narzędzi 
analitycznych

 ▶ Twórz szczegółową dokumentację konserwacji 
podczas testowania przy użyciu zoptymalizowanego 
interfejsu zainstalowanego na tablecie

 ▶ Zachowuj połączenie z centralą podczas 
konserwacji systemu

 ▶ Uzyskuj przejrzyste dane systemu 
przeciwpożarowego

 ▶ Historia serwisowania jest zapisana w portalu 
usług Remote Services

Bezpieczne połączenie zdalne gwarantuje 
bezpieczeństwo danych.

Wzrost wydajności o co najmniej 25% dzięki 
raportowaniu w toku czynności konserwacyjnych.

Klienci końcowi zyskują przejrzystość, a Ty 
efektywny sposób zarządzania systemami.

Bezpieczeństwo danych
Chronimy Twoją prywatność, zapewniając bezpieczeństwo Twoich danych. 

Bosch Remote Services 
Przyszłość nowoczesnych systemów przeciwpożarowych

© Bosch Security Systems, 2016. Treść może ulec zmianie bez powiadomienia. FS-GB-pl-04_F01U560991_01 


