Trở thành
ĐỐI TÁC
JABLOTRON

GIỚI THIỆU VỀ
JABLOTRON

quốc gia
sử dụng sản phẩm của chúng tôi

chuyên gia

triệu

Jablotron là tập đoàn công nghệ
được thành lập năm 1990,
chuyên sản xuất và phát triển
các sản phẩm công nghệ đến từ
Cộng Hòa Séc - Châu Âu.
Tập đoàn JABLOTRON có hơn 20
công ty khác nhau. Chúng tôi
chuyên cung cấp những giải pháp
hiện đại nhất để bảo vệ tài sản,
sức khỏe và sự an toàn của khách
hàng. Trải nghiệm của khách hàng
là điều quan trọng nhất đối với
chúng tôi.

dự án thành công

Hệ thống báo động được lắp đặt bởi

hơn

30
nghìn
đối tác

Chúng tôi
định nghĩa
tiêu chuẩn
mạng IoT
toàn cầu

năm

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN, AN TOÀN VÀ TIỆN NGHI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO JABLOTRON
Một hệ thống an ninh chuyên nghiệp

Là một Hệ thống đào tạo đặc biệt

Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng

Khóa học cơ bản và cao cấp

Tích hợp thiết bị không dây và có dây

Nhiều tài liệu mới và tài liệu học trực truyến

Linh hoạt về kích cỡ lắp đặt

Chuyên gia đào tạo đầu ngành

Đa dạng chủng loại cảm biến
Chứng nhận chất lượng EN 50131

Tôi nhận được gì
khi trở thành Đối tác
của Jablotron?
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
VÀ MARKETING

Web và ứng dụng điện thoại
Điều khiển hệ thống từ xa
Truy cập dữ liệu khách hàng online
Tạo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ
Phần mềm được cập nhật liên tục

Kỹ thuật viên tư vấn tận tình
Hỗ trợ quá trình lắp đặt ban đầu và các dự án đặc biệt
Hỗ trợ tài liệu marketing
Xây dựng đồng thương hiệu Jablotron và Đối tác
Hội nghị cho các đối tác chiến lược

AN NINH
Hệ thống báo động thông minh

Web và ứng dụng điện thoại

Lắp đặt bởi đối tác ủy quyền

Điều khiển từ xa

Dễ dàng lắp đặt, giá cả phải chăng

Cung cấp thông tin liên tục

Kiểm tra trực tiếp và chia sẻ quyền đơn giản

Quản lý nhiều hệ thống trong cùng 1 ứng dụng

KẾT HỢP CCTV VÀ ALARM
Kết nối trực tiếp giữa camera và báo động
Lập tức đưa thông tin khi có bất kì sự cố
Tự động gửi video dài một phút khi xảy ra báo động
Kiểm tra ngay tình hình dù bạn ở bất kì nơi đâu

JABLOTRON
mang lại những gì
cho đối tác?

BẢO VỆ GIA ĐÌNH
KHỎI MỌI SỰ CỐ
Cảnh báo khói thuốc, khí gas và rò rỉ nước
Cảnh báo sớm ngay khi phát hiện nguy hiểm
Báo động bằng chuông, đèn nháy và cuộc gọi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ thống an ninh chuyên nghiệp
không chỉ bảo vệ bạn khỏi trộm cắp,
tấn công cá nhân và các sự cố cháy
nổ, ngập lụt, rò rỉ khí gas mà còn có
thể kiểm soát được nhiệt độ hoặc các
ngữ cảnh nhà thông minh như là tự
động mở cửa garage thông qua bàn
phím và smartphone.
Nhờ vào sự đa dạng trong chủng loại cảm biến,
hệ thống có thể đáp ứng cả nhu cầu an ninh của
những công ty lớn lẫn yêu cầu về nhà ở. Trong
tương lai, bạn có thể nâng cấp hệ thống bất cứ
khi nào bạn muốn. Hệ thống có thể kiểm soát lên
đến 20 phân khu khác nhau thông qua bàn phím.
Đa dạng thiết bị có dây và không dây giúp việc
lắp đặt thân thiện với mức giá hợp lý. Là đối tác
lắp đặt của chúng tôi bạn hoàn toàn có thể cài đặt
hệ thống báo động nhanh chóng và đơn giản hơn
thông qua phần mềm cài đặt miễn phí.
Hệ thống JABLOTRON 100+ có thể được quản lý
và kết nối với trung tâm an ninh hoạt động 24/24,
nếu xảy ra báo động đội ngũ an ninh của chúng
tôi sẽ xử lý ngay lập tức.

Thiết bị có dây và không dây

lên đến 230 thiết bị
(120 thiết bị có dây)

Người dùng

600 mã người dùng khác nhau

Phân khu

lên đến 15 vùng độc lập

PG Output

lên đến 128 module smarthome
(32 vị trí đầu tiên dành cho thiết bị không dây)

Lịch trình

64 lịch trình độc lập
(hệ thống tạo nên ngữ cảnh nhà thông minh)

Kết nối - Giao tiếp

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Báo cáo từ MyJABLOTRON

SMS, Email, hoặc là thông báo PUSH
(Thông báo đến số lượng người dùng không giới hạn)

Báo cáo từ Bộ trung tâm

SMS

Chứng nhận

Security grade 2, Certificate EN 50131

ỨNG DỤNG MyCOMPANY
Cloud và các ứng dụng là một tiêu chuẩn đặc trưng của sản phẩm JABLOTRON.
Sử dụng ứng dụng MyCOMPANY miễn phí thông qua App và Web của chúng tôi,
ứng dụng được tạo ra để phục vụ nhu cầu cài đặt của các đối tác. Bạn có thể dễ
dàng lên báo giá, chia sẻ tài liệu cho khách hàng và điều khiển hệ thống từ xa.
Dĩ nhiên tất cả dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ và bảo mật tối đa.

HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT
VÀ TÀI LIỆU
LẮP ĐẶT MÁY CHỦ
Bạn có thể dễ dàng điều khiển và chỉnh sửa
hệ thống báo động theo yêu cầu của khách
hàng từ xa thông qua phần mềm cài đặt của
chúng tôi. Bạn có thể dễ dàng thay đổi các cài
đặt thiết bị hoặc thêm người dùng vào hệ
thống. Bạn cũng có thể xem cài đặt hệ thống
của mình một cách tổng quát nhất. Ngoài ra
bạn còn có thể lọc thông tin, chỉ xem, giao tiếp,
các hệ thống báo động với một báo cáo lỗi.

Tránh quá nhiều công việc giấy tờ hoặc tải những
tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn sẽ tìm
thấy mọi thứ trên ứng dụng MyCOMPANY. Bạn
sẽ tìm thấy mọi thứ từ hướng dẫn cài đặt thiết bị,
tài liệu phần mềm mới nhất, tờ rơi và các vật
phẩm khuyến mãi khác.

THÔNG BÁO MIỄN PHÍ
LÊN BÁO GIÁ - GIẢI PHÁP
Bạn sẽ không cần còn bỏ ra hàng giờ để lên
một báo giá chuyên nghiệp. Bạn có thể cài đặt
cho mình những mẫu với logo và chi tiết liên hệ
của bạn trên ứng dụng MyCOMPANY. Điều duy
nhất cần làm là chọn các sản phẩm mà bạn tư
vấn cho khách hàng và bảng giá sẽ được lưu
trữ kèm hình ảnh và mô tả.

Bạn sẽ nắm được tổng quát về cài đặt thiết bị
nhờ vào thông báo PUSH, email hoặc là tin nhắn
SMS. Bạn sẽ biết chính xác thiết bị nào đang
báo động hoặc khách hàng muốn kiểm tra tình
trạng của các thiết bị.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO JABLOTRON
Khi bạn được cấp chứng nhận đối tác lắp đặt của Jablotron, bạn được công nhận và
trở thành đối tác chính thức phân phối Jablotron trên toàn cầu. Với chứng nhận này,
bạn có quyền thiết kế giải pháp và lắp đặt hệ thống báo động Jablotron, đồng thời
đây cũng là cam kết đối với khách hàng của bạn rằng bạn là nhà cung cấp uy tín,
xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng và là một chuyên gia cực kì chuyên nghiệp
trong lĩnh vực an ninh báo động.

KHI BẠN HOÀN TẤT CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN
TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO,
BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC:
Kiến thức chuyên môn từ những chuyên gia an ninh
có trình độ kỹ thuật cao, kinh nghiệm thực tế phong phú và bổ ích.
Chứng nhận hiệu lực toàn cầu đến 3 năm.
Truy cập miễn phí vào phầm mềm MyCOMPANY để nhận được
các tài liệu mới và học trực tuyến
Bộ Alarm kit với giá ưu đãi
Hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình hợp tác về kỹ thuật, sản phẩm và truyền thông

HỖ TRỢ KINH DOANH
MARKETING VÀ KỸ THUẬT
Chúng tôi nhận thấy rằng thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi.
Do đó, từ khâu chuyển giao công nghệ đến hỗ trợ bán hàng và marketing luôn là
ưu tiên hàng đầu của Jablotron.

Để biết thêm thông tin hoặc giải đáp các thắc mắc, vui lòng liên hệ với
đại lý Jablotron gần nhất.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

QUẢNG CÁO TRÊN Ô TÔ CHO THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KINH DOANH

Bạn sẽ có 1 đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp được huấn luyện và cấp bằng chứng nhận từ tập đoàn.
Bên cạnh đó bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Jablotron. Chuyên viên kỹ thuật
của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn không chỉ trong những dự án đầu mà còn hỗ trợ tư vấn giải pháp cho
những yêu cầu khắc khe của khách hàng và nhiều dự án lớn.

Tận dụng lợi thế của đội ngũ tiếp thị nội bộ giàu kinh nghiệm của chúng tôi và đảm bảo tiềm năng thị trường
của bạn cùng với một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh báo động. Cho dù bạn
quyết định quảng cáo trên ô tô hoặc xây dựng thương hiệu công ty của mình, bạn luôn có thể dựa vào các
đồ họa chuyên nghiệp, chất lượng cao.

MARKETING VÀ TÀI LIỆU QUẢNG CÁO

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi cung cấp mạng lưới phân phối với rất nhiều tài liệu marketing và những chương trình quảng cáo
toàn diện từ các sản phẩm chính đến lợi ích mang đến cho khách hàng. Brochure và những vật phẩm trưng
bày khác như Panel, gian hàng roll-ups or pop-up, xây dựng thương hiệu, tất cả đã sẳn sàng để giúp phát
triển việc kinh doanh của bạn.

Jablotron sẽ tổ chức các chương trình, hội nghị để gặp gỡ các đối tác chiến lược. Ngoài ra chúng tôi còn tạo
điều kiện để Đối tác đến thăm thực tế nhà máy sản xuất, khu văn phòng, các showroom và hiểu rõ hơn về
cách thức vận hành của Tập đoàn.

