| gebruikers App
voor Android en iOS

 Gratis App
 Veilig in gebruik
 Snel
 Eenvoudig
 Geen extra
investering nodig

Waar u ook bent.
Altijd in “control” over
uw eigen alarmsysteem.
Vanaf elke plek uw alarmsysteem op afstand in- of uitschakelen.
Op het strand vanuit Zuid-Frankrijk, vanaf het sportveld of
gewoon op het werk. Met de gebruikers App voor de
AlphaVision ML centrale heeft u vanaf elke locatie toegang tot
uw alarmsysteem.
Uitermate handig om tijdens uw vakantie de werkster of de
buren binnen te laten. Of juist om te controleren of u het alarm
er wel op heeft gezet toen u vanmorgen van huis ging.

Wat heeft u hiervoor allemaal nodig?
Behalve de gratis App helemaal niets, immers de AlphaVision ML
centrale is standaard al uitgerust met een geïntegreerde IP
kiezer. Dus u hoeft geen dure ethernet of andersoortige dure
communicatiemodule, zoals vaak bij andere merken het geval is,
aan te schaffen. Puur en alleen de App downloaden via Google
play store of Apple store is voldoende.

Vanaf elke locatie
veilig toegang tot uw
eigen alarmsysteem.

Uw alarmsysteem altijd binnen handbereik
Als de applicatie verbinding heeft gemaakt met het alarmsysteem verschijnt op het scherm van uw smartphone een
remote keypad. Dit valt te vergelijken met de toetsen van het
bedieningspaneel bij u thuis of op het werk. U heeft nu
volledig toegang tot alle bedieningsfuncties en de statusinformatie van het alarmsysteem. De verbinding tussen de
App en het alarmsysteem is optimaal beveiligd.

Ook toepasbaar als draadloos bedieningspaneel
Naast de bediening van uw alarmsysteem op afstand kunt u de
eigen smartphone tevens uitstekend gebruiken als extra
bedieningspaneel. ‘s Avonds kunt u relaxed vanuit uw eigen
bed het alarm inschakelen om zo heel eenvoudig de
beveiliging van de benedenverdieping te activeren. En ‘s
morgens schakelt u gewoon weer uit.

Gratis te downloaden via de App Store
Download nu gratis de gebruikers App voor de AlphaVision
ML. Hiermee is de bediening van uw systeem nog makkelijker
en heeft u 24/7 toegang tot uw alarmsysteem. De App is naast
de smartphone tevens toepasbaar op de pc, laptop en tablet
en kan gratis worden gedownload via de Google play store of
Apple store.

De gebruikers App voor de AlphaVision ML centrale is een
digitaal product van Alphatronics BV te Nijkerk. Al ruim 35 jaar
is Alphatronics de fabrikant van innovatieve beveiligingsoplossingen in Nederland. Volg ons op Facebook voor actueel
(product)nieuws en trends:
Facebook
AlphatronicsGroup
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