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Nέα επέκταση και αναβάθμιση της
εφαρμογής MySpartan
-Οn-line έλεγχος των καμερών του χώρου σας στο κινητό σας τηλέφωνο
-Απομακρυσμένη διαχείριση συναγερμού
-Πρόσβαση στο ιστορικό σημάτων

H Spartan Security σας παρουσιάζει μια ακόμη ψηφιακή υπηρεσία ενσωματωμένη
στην αποκλειστική εφαρμογή MySpartan, προσφέροντας μια ολοκαίνουρια εμπειρία
χρήσης.
Πλέον έχετε την δυνατότητα παράλληλα με την υπηρεσία Οπτικής Επιβεβαίωσης,
που εξασφαλίζει on-line εικόνα στους χειριστές του 24ωρου ΚΛΣ για οποιοδήποτε
σήμα παραβίασης, να λαμβάνετε ταυτόχρονα την εικόνα του χώρου σας στο
smart phone σας σε κάθε σήμα συναγερμού.

Με το MySpartan App
ΜΟΝΟ η Spartan Security
είναι σε θέση να σας προσφέρει:
1) On-line έλεγχο όλων των σημάτων συναγερμού και του ιστορικού κινήσεων
του ασφαλιζόμενου χώρου σας (συμβάντα, ωράρια, ζώνες, χρήστες κλπ)
2) Δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού και πλήρη διαχείριση του
συναγερμού σας*.
3) Οn-line oπτικό έλεγχο καμερών σας**.
4) Αποστολή push-notification στο smartphone σας σε συμβάντα που εσείς
θα επιλέξετε.
5) Αποκλειστική συμμετοχή σε ειδικά προνόμια που εξασφαλίσαμε ειδικά για
εσάς που ανήκετε στην εκλεκτή μας κοινότητα, και πολλές ακόμη επιλογές
και καινοτομίες που διαρκώς εξελίσσονται, σε μία και μόνη εφαρμογή.

-------------------*Μέσω Gprs module ή Κεντρικής μονάδας ΕBS
**Mε την επιλογή της υπηρεσίας οπτικής επιβεβαίωσης.
--------------------

Eγκαταστήστε ΤΩΡΑ το ΜySpartan App, χωρίς καμία χρέωση:
• Απογειώστε τον έλεγχο της ασφάλειας του σπιτιού σας με τις
αμεσότερες και πληρέστερες ψηφιακές υπηρεσίες, από τον κορυφαίο
πάροχο ασφάλειας στην Ελλάδα!
• Υιοθετήστε νέους οικονομικούς αλλά εξελιγμένους τρόπους λειτουργίας
της επιχείρησής σας.
• Επωφεληθείτε της τεχνολογίας και δημιουργήστε συνθήκες απίστευτης
ταχύτητας, ευκολίας και ασφάλειας 360ο
• Εξοικονομείστε χώρο στο κινητό σας από συνδυασμούς επιμέρους
περιφερειακών εφαρμογών security.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πιστοποιημένο εγκαταστάτη
σας, για μια ξεχωριστή εμπειρία ασφάλειας.
Spartan Security: Κρατάμε το δόρυ της ασφάλειας!
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