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Nieuwsbrief
Kwaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid
en service staan centraal bij Klik.

Het gehele installatietraject van idee en ontwerp tot de uitvoering en het
onderhoud kan Klik volledig verzorgen.

Veranderen GBS beheer 2014, van analoog naar digitaal
Gebouw beheersystemen, via IP en webservers
Klimaatinstallaties zijn bedoeld om probleemloos, ongemerkt en met maximaal
rendement te functioneren. Echter
wordt dit steeds complexer. Om de
installaties optimaal te laten
functioneren is er specialistische kennis
en ervaring nodig. Klik Klimaattechniek
biedt deze kennis en ervaring.
Door snel op eventuele storingen te
kunnen reageren maken wij gebruik van
gebouw beheersystemen (GBS), met
afstandsbeheer. Niet alleen storingen
worden via afstandbeheer verholpen,
maar ook de maandelijkse controle. De
storing ontvangen wij via een sms. Met
behulp van een beheerders PC kan de
beheerder inloggen in de installaties en
deze centraal aansturen en bedienen om
zo de eventuele storing op te lossen.

Wat zijn de mogelijke oplossingen?



modems die niet aangepast kunnen worden, vervangen;
Machine to Machine; dit is een zakelijk abonnement waarbij
de storingsberichten per mail via het GSM netwerk worden
verstuurd.

Heeft u meerdere installaties, dan is het volgende eventueel een
oplossing:


een alarmafhandelingsprogramma dat bij u op locatie
geïnstalleerd wordt op een PC. Deze storingen worden
via het modem doorgestuurd en komen per mail bij de
beheerder binnen. Op deze manier hoeft er alleen in de
modemkiezer de meldmethode worden aangepast.

Om te kunnen bekijken welke oplossing er bij uw installaties het
beste past kunt u contact opnemen en wij zullen u hierbij
informeren en eventueel aanpassen.

Echter is deze sms dienst sinds half
oktober 2013 gestopt bij KPN en
Vodafone via de analoge lijn. Dit kan
consequenties hebben voor het beheren
van uw installaties.

Voor meer informatie en/of het
opvragen van een vrijblijvende offerte,
kunt u contact met ons opnemen via
telefoonnummer 020-696 68 85
of via e-mail info@klikbv.nl
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