Dit brandalarmeringssystem
er kun et swipe væk
EcoStruxure Fire Expert
Kom nutidens og fremtidens udfordringer i forkøbet med Schneider Electrics
nye innovative platform til automatisk brandalarmering. Nu kan du med
EcoStruxure Fire Expert overvåge de forskellige Esmi FX 3NET og Esmi Sense
FDP brandalarmeringsanlæg direkte på din smartphone eller tablet. Systemet er
cloud-baseret, og du har altid de informationer, du har brug for, lige ved hånden.
Hvor som helst og når som helst.
Du kan reagere hurtigt og præcist på fejl. Du sparer tid. Og du kan effektivisere
dit arbejde med service, vedligeholdelse og lovpligtige tests.

esmi.com/firexpert

Gør dit arbejde
lettere allerede nu!
Du behøver ikke installere noget software for at bruge EcoStruxure Fire Expert.
Det er browserbaseret, så du kan nemt overvåge data og se status for dit
brandalarmeringsanlæg. Applikationen er tilgængelig på enhver pc, tablet eller
smartphone, der har den seneste version af Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox eller Google Chrome. Du kan få et login til EcoStruxure Fire Expert på
www.esmi.com/firexpert
Brugere og brugerrettigheder
Adgang til systemet er beskyttet af brugernavn og adgangskode. Administratoren
kan invitere og redigere brugere, og alle brugere kan redigere deres egne personlige
oplysninger. Når alt er godkendt, kan brugere se de tilknyttede brandalarmeringsanlæg.
Administratoren kan desuden invitere nye virksomheder eller organisationer til systemet.
Disse nye organisationer vil automatisk få en ny bruger med administrator-rettigheder.
Udvidelser
EcoStruxure Fire Expert er et dynamisk system, som kan udvides efter behov.
En udvidelse tildeles enten til en bruger eller til selve brandalarmeringsanlægget.
Udvidelser er årlige og har udløbsdato.

EcoStruxure Fire Expert fordele
Bliv forbundet
Hvor som helst og når som helst med din mobilenhed
Uovertruffen brugeroplevelse
Intuitivt grafisk design på tablet og smartphone
Let at anvende og forstå
Du opnår bedre driftsøkonomi, hurtig responstid og præcis analyse
Sikkerhed
Avanceret sikkerhed
Pålidelighed
Giver tryghed og kontrol over sikkerheden i dit anlæg – igennem hele dets livscyklus
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