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Webová samoobsluha
pro montéry





a technický online nástroj tak, aby našim 

partnerům přinášel konkurenční výhodu.

 Budeme poctěni, pokud se i vy stanete naším 

partnerem a rozšíříte řady tisíců jablotroňáků.

Váš Jablotron tým

Vážení přátelé,
 úspěch Jablotronu je od prvopočátku spojen 

se spoluprací s montážními partnery. Jejich 

zkušenosti z instalací, z řešení požadavků 

zákazníků a nápady na zlepšování našich 

výrobků byly vždy hnacím motorem, který 

pomohl dostat Jablotron mezi přední dodavatele 

zabezpečovacích systémů. Neustále se proto 

snažíme poskytnout našim partnerům co nejlepší 

podmínky pro práci s našimi systémy. 

 Vytvořili jsme proto unikátní nástroj pro 

montéry, ve kterém mohou na jednom místě 

spravovat všechny nainstalované alarmy, měnit 

na dálku jejich nastavení, vytvářet profesionální 

obchodní nabídky a najít potřebnou technickou 

dokumentaci a softwarovou podporu – Webovou 

samoobsluhu Jablotron. Naším cílem je neustále 

zdokonalovat tento profesionální obchodní 





Přehledný seznam všech vašich 
nainstalovaných zařízení a důležitých 
údajů k nim. Přehledné třídění a snadný 
přístup k detailům odkudkoliv. 

Evidence zařízení





Online stav

Online náhled na aktuální stav vašich 
nainstalovaných zařízení z Jablotronu. 
Přehledné třídění, kde lze zobrazit například 
všechna zařízení s technickými problémy 
a detailními informacemi o problému.





Online dostupná technická karta 
každého vašeho nainstalovaného 
zařízení z Jablotronu. Odkudkoliv 
se dostanete k technickým údajům 
vámi nainstalovaného zařízení.

Online technická karta





Pro servisní zásahy na zařízeních Jablotron 
můžete využít Webový konfi gurační 
nástroj spustitelný z jakéhokoliv zařízení. 
Odkudkoliv vyřešíte potřebné zásahy 
do alarmu.

Konfi gurace z webu





V Samoobsluze je pro vás připravena 
aplikace pro snadnou tvorbu 
profesionálních nabídek instalace 
alarmů. Pomocí tohoto modulu vytvoříte 
potenciálnímu zákazníkovi nabídku 
s profesionálním vzhledem.

Profesionální nabídka





Generování dokumentů

Pro usnadnění vaší administrativy nabízí 
Samoobsluha automatické generování 
Smluv, Předávacích protokolů a Objed-
návek. Budete při práci rychlejší 
a efektivnější.





K dispozici je vám online evidence 
zákazníků a kontaktů na ně. To usnadní 
komunikaci s nimi ohledně servisních 
zásahů, rozšiřujících nabídek, pravidelných 
revizí apod. 

Evidence zákazníků





V MyCompany je pro vás k dispozici 
knihovna aktuálních dokumentů, manuálů, 
fi rmwaru a podpůrného softwaru pro 
zařízení Jablotron. Informace vždy u sebe.

Technická podpora
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Bezplatná partnerská linka
800 900 096 
www.jablotron.cz


