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ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Απομακρυσμένη διαχείριση του συναγερμού σας και ασφαλή πρόσβαση στα
αρχεία της Spartan Security ΤΩΡΑ σε ΜΙΑ εφαρμογή!

Αναβάθμιση ΜySpartan app.

Η Spartan Security πιστή στην υπόσχεσή της να παρέχει την απόλυτα εμπειρία
ασφάλειας, ενσωμάτωσε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής EBS Security στην
αποκλειστική της εφαρμογή ΜySpartan.

Πρόκειται για μια καινοτομία που ήρθε για να μείνει, ανατρέποντας όλα όσα ξέρατε
για τις εφαρμογές απομακρυσμένης διαχείρισης του συναγερμού σας.

https://www.spartan.gr/spartan-security/arxeio-epikinonias
https://www.spartan.gr/ypiresies/efarmoges/ypiresia-myspartan


Σε στενή συνεργασία με την EBS, που επίσημα αντιπροσωπεύεται από την Spartan
Security στην Ελλάδα, παρέχεται στους συνδρομητές που έχουν εγκατεστημένο
module Gprs, ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ με πολλές δυνατότητες:

Απομακρυσμένο χειρισμό όχι μόνο του συναγερμού, αλλά και άλ λων
ηλεκτρονικών συσκευών από απόσταση.
Αποστολή push-notifications του συστήματος σε επιλεγμένους παραλήπτες και
επιλεγμένα συμβάντα στο smart phone.
Δωρεάν διαχείριση της εφαρμογής από απεριόριστους χρήστες.
Πρόσβαση και έλεγχος των στοιχείων ιστορικού διαχείρισης σημάτων της
Spartan Security.
On-line αυτοματοποιημένη ενημέρωση με όλες τις πληροφορίες για την
κατάσταση του συναγερμού.
Πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία του
συστήματος: κατάσταση (status), ζώνες, χρήστες, οδηγίες χειρισμού,
οικονομικά στοιχεία συνδρομής κ.α.

https://www.ebssmart.com/en/
https://www.spartan.gr/ypiresies/proionta-asfaleias


Με την αναβάθμιση της εφαρμογής MySpartan, εξοικονομήστε χώρο στο
κινητό σας, κερδίστε χρόνο με απευθείας χειρισμό του συστήματος κι
επωφεληθείτε αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της ασφάλειας του χώρου σας
εύκολα και απλά από το Smart Phone σας χωρίς καμία χρέωση.

Διάθεση & προγραμματισμό EBS στην Ελλάδα παρέχει 
αποκλειστικά η Spartan Security.

Για ενεργοποίηση λογαριασμού, εισάγετε email και το Web key στη θέση του
password.
Αν δε μας έχετε ήδη δηλώσει το email σας,
καλέστε τώρα στο 210 92 32 437.

  

Σημείωση : Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν email, καθώς ο λογαριασμός εξυπηρετεί μόνο

αποστολή αλληλογραφίας.
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Λαμβάνετε αυτό το e-mail γιατί εγγραφήκατε στο site www.spartan.gr για αποστολή τακτικών
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Αν το e-mail αυτό σας έχει αποσταλεί για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε

να πατήσετε εδώ για διαγραφή

Αν έχετε κάποιο σχόλιο, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο info@spartan.gr
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