
MyCOMPANY
Internetowa aplikacja 
dla instalatorów





podstawowych ustawień systemu, możliwość 

tworzenia profesjonalnych ofert dla klientów, 

a zarazem miejsce, w którym znajdują się wszystkie 

niezbędne dokumenty techniczne, instrukcje oraz 

oprogramowanie do urządzeń Jablotron.

 Naszym celem jest stały rozwój tego profesjo-

nalnego narzędzia internetowego, wspierającego 

obsługę klienta i stanowiącego bazę wiedzy 

technicznej o urządzeniach Jablotron. Jesteśmy 

przekonani, że możliwość pracy z aplikacją 

MyCompany zapewni naszym instalatorom 

zdecydowaną przewagę konkurencyjną na rynku 

systemów zabezpieczeń. 

 Będziemy zaszczyceni, jeśli zostaniecie naszymi 

partnerami i dołączycie do grupy tysięcy ekspertów 

marki Jablotron. 

 Wasz zespół Jablotron

Drodzy Partnerzy,
 od samego początku sukces marki Jablotron 

jest ściśle związany ze współpracą z naszymi 

partnerami z branży instalatorskiej. 

 To właśnie wasze doświadczenie w instalowaniu 

systemów zabezpieczeń, wasza umiejętność odpo-

wiadania na wszystkie wymagania klienta oraz chęć 

proponowania nowych pomysłów na usprawnianie 

naszych produktów – od zawsze stanowiły siłę, która 

pomogła fi rmie Jablotron stać się liderem wśród 

światowych producentów systemów alarmowych.

 Dlatego też przez cały czas staramy się 

zapewnić Wam jak najlepsze warunki pracy 

z systemami Jablotron. Stworzyliśmy aplikację 

MyCompany, która jest unikalnym narzędziem 

dla instalatorów, służącym do zdalnej kontroli 

zainstalowanych systemów alarmowych przez 

Internet. Aplikacja MyCompany to możliwość zmiany 





Lista wszystkich Twoich instalacji oraz 
najważniejsze dane dotyczące tych 
systemów. Przejrzysta klasyfi kacja oraz 
łatwy, zdalny dostęp do szczegółowych 
informacji z każdego miejsca, w którym 
się znajdujesz. 

Rejestr systemów





Status systemu online

Podgląd bieżącego statusu wszystkich 
zainstalowanych przez Ciebie systemów 
Jablotron. Widzisz wszystkie urządzenia 
z informacją o występujących usterkach 
lub innych szczegółach technicznych.





Internetowy dostęp do danych technicz-
nych wszystkich zainstalowanych przez 
Ciebie systemów alarmowych Jablotron. 
Korzystaj ze zdalnego dostępu z każdego 
miejsca, w którym się znajdujesz.

Karta techniczna





Wykorzystaj internetowe narzędzie podczas 
serwisowania systemu Jablotron. Rozwiązuj 
problemy techniczne systemu Twojego 
klienta z dowolnego miejsca, w którym się 
znajdujesz.

Zarządzanie online





Innowacyjna funkcja aplikacji MyCompany 
umożliwiająca tworzenie ofert. Skorzystaj 
z tego modułu aby tworzyć profesjonalnie 
wyglądającą ofertę systemu alarmowego 
Jablotron, przygotowaną dla Twojego 
potencjalnego klienta.

Profesjonalna oferta





Szablony dokumentów

Aby ułatwić zarządzanie Twoimi instala-
cjami aplikacja MyCompany umożliwia 
automatyczne generowanie podstawowych 
dokumentów fi rmowych takich jak: umowa, 
protokół odbioru lub zamówienie. Dzięki temu 
będziesz pracował szybciej i efektywniej.





w aplikacji MyCompany. Dzięki temu 
możesz w prosty i szybki sposób 
komunikować się z nimi w sprawach 
dotyczących serwisu, zmiany lub 
rozszerzenia oferty, regularnych 
przeglądów technicznych systemu itp. 

Rejestr klientów





W aplikacji MyCompany znajdziesz 
bibliotekę aktualnych dokumentów 
technicznych, instrukcji oraz 
oprogramowania dla urządzeń marki 
Jablotron. Korzystaj z dostępu do 
wszystkich informacji przez cały czas.

Wsparcie techniczne
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www.jablotron.com


