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 كخدمة ناألم توفير
 
 
 SAIMOS® Control Center لتحكمومركز ا SAIMOS® WatchBoxبين  ربط يه SAIMOS® Managed Security خدمة  

 .التسجيل عبر اإلنترنت في مركز أمني وحجز مختلف الخدماتمالكي المنازل الخاص الذين يمكنهم تهتم بو

 .بأنفسهم SAIMOS® WatchBox يتم التسجيل والدفع عبر اإلنترنت بواسطة عمالء

 :التالية اتالخدم على األقل SAIMOS® WatchBox تقدم مراكز اإلنذار لعمالءو

 الخاص باإلنذار بعد تقييم الفيديوإنذار /تشغيل رسالة صوتية •
 اإلنذارمكان للتوجه الي  فرد أمنإرسال  •

 بداية فعالة وذات تكلفة معقولة لهذه الشريحة من العمالء.

 .SAIMOS® Control Center لتحكممركز اباستخدام  ةإضافي توفيرإمكانية 

   contact@saimos.eu - www.saimos.euيرجى االتصال بنا لمزيد من التفاصيل: 
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 الميزات الرئيسية

 لعمالء المستهدفونا

 المنازل المملوكة للقطاع الخاص )المنازل والفيالت( •
 الشاليهات وبيوت العطالت •
 المزارع •
 مواقع البناء  •
 أماكن الحفالت والتجمعات •
 الخ  •

 زيادة الكفاءة

 كل شيء يتم على اإلنترنت -عدم االتصال المباشر للعمالء  •
o التسجيل 
o الدفع االلكتروني 

 للوصول الي أماكن االنذار في أسرع وقتمسارات الطرق تحسين  •
 والتعامل معها اإلنذاراتتحسين إدارة  •
 تلقائيا  التقارير إنشاء  •

 حجم المبيعات المحتملة
 SAIMOS® WatchBoxع اإليرادات عن طريق بي •
 SAIMOS® WatchBox إعدادات وضبط تركيب  •
 اإليرادات الشهرية لمستويات الخدمة المختلفة  •

 
 
 

 الخدمةمستويات 

 يتلقى العميل اإلنذار مع الفيديو على تطبيقه المحمول )بدون رسوم(البرونزي 

 في منزلهإنذار /رسالة صوتيةيمكن للعميل تشغيل باإلضافة الي ما سبق  )مقابل رسوم(الفضي 

خدمة متوفرةعلى إنذار )/صوتيةرسالة لفيديو، ويقيمه ويطلق ا باإلضافة الي ما سبق يتلقى مركز التحكم )مقابل رسوم(الذهبي 
  (مدار الساعة

  (خدمة متوفرةعلى مدار الساعة)المناوب الي مكان االنذار  مناألفرد سيتم إرسال  باإلضافة الي ما سبق )مقابل رسوم(البالتيني 

  (خدمة متوفرةعلى مدار الساعة)يمكن الحصول على خدمات إضافية  )مقابل رسوم(األسود 

 
 




