
Elektronický přístupový systém pro zámečníky
Informace pro distributory  – SMARTair™ Genesis

Následujte mě!
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Systém SMARTair™ Genesis –  
Vaše cesta k přístupovým systémům 

Hlavní ovládač a 
nástěnné aktualizační 

zařízení

Pověřovací průkaz Dveřní zařízení

29

Uživatel Uživatel
Připojení LAN

Dveřní zařízení 
SMARTair™

Nástěnné 
aktualizační 

zařízení

Hlavní 
ovládač

SMARTair™ Genesis - 
jen tři komponenty: 
Hlavní ovládač, nástěnné 
aktualizační zařízení, 
pověřovací průkaz a 
dveřní zařízení.

Více informací o
podpoře prodeje na
dalších stranách

Vlastnosti Systému:
 ∙ Zbavuje koncové uživatele problémů se ztracenými klíči 
 ∙ Uživatelsky příjemné časové plánování a zpětná kontrola záznamů
 ∙ Rychlá instalace (není nutná instalace žádného serveru)
 ∙ Nejsou nutné žádné speciální IT nebo elektrikářské dovednosti

Vstupní dveře s přístupovým
systémem
 ∙ Rychlá aktualizace uživatelských 
práv na kartě prostřednictvím 
nástěnného aktualizačního 
zařízení

 ∙ Uživatel otevírá dveře 
předložením karty, přístup je 
zaznamenáván na kartě

 ∙ Dveře vybavené nástěnným 
aktualizačním zařízením 
SMARTair™ a zámkem

Vnitřní dveře s přístupovým
systémem
 ∙ Vnitřní dveře s kontrolovaným 
přístupem

 ∙ Dveře vybavené bateriovou 
zámkovou vložkou, kováním 
nebo nástěnnou čtečkou

Změna přístupových práv
 ∙ Prostřednictvím webového 
prohlížeče připojeného k 
ovládači

 ∙ Snadno měnitelná přístupová 
práva, přidávání nebo mazání 
karet nebo volba časových 
plánů.

“Staňte se úspěšným
 distributorem  přístupových
 systémů jako já.”

Zámečník

Jsem tradiční zámečník a mé zkušenosti jsou zejména s
poskytování optimálních mechanických řešení pro své
zákazníky.
Ale potřeby trhu a požadavky koncových uživatelů se mění a
elektronické systémy, i ty přístupové, jsou součástí mé
budoucnosti.

SMARTair™ mi napomáhá k velmi snadnému vstupu do oboru
elektronických přístupových systémů.
Systém se snadno instaluje a nevyžaduje žádné speciální
elektrikářské dovednosti. SMARTair™ mi rovněž nabízí
příležitost poskytovat nejrůznější poprodejní služby.
Následujte mě a staňte se prodejcem systému SMARTair™ !
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Available  
here! 

K dostání 
zde!
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Jak úspěšně propagovat SMARTair™ 
Propagační balíček pro partnery

1. Na míru vyrobená animace
Bohatá animace ysvětlí SMARTair™ způsobem
srozumitelným pro koncového uživatele. Použití v
digitálních obrázkových rámečcích, např. na pultě
ve vašem obchodě nebo na vašich webových
stránkách. Na míru upravená s logem vaší
společnosti.
Formát souboru:
4:3, JPG

2. Poster a samolepka
Poster a samolepka určené k vystavení ve výkladě 
vašeho obchodu tak, aby přilákaly potenciální 
zákazníky.
Rozměry posteru: 
DIN A2, vertical, 420 x 594mm
Rozměry samolepky: 
DIN A4, landscape, 297 x 210mm

3. Demo block
Prvotřídní, dobře koncipovaný demo blok s 1 
kováním a 1 kartou.  Je ideální pro předvedení 
snadné instalace a koncipovaný tak, aby dokonale 
zapadl do vašeho obchodu. 
Rozměry demo bloku: 
37 x 17 x 15mm

4. Demo kufřík
Přenosný demo kufřík pro prezentace u vašich 
zákazníků obsahuje: 1 ovládač, 1 kování, 1 
zámkovou vložku, karty a visačky.

5. Vyskakovací banner
Poutavý vyskakovací banner pro váš obchod - 
snadno sestavitelný a potištěný z obou stran.
Rozměry banneru: 
1900 x 600 x 300mm

6. Systém značek
Atraktivní značka pro váš obchod nebo výklad - 
snadno zavěsitelná a potištěná z obou stran..
Rozměry značek: 
DIN A2, landscape, 594 x 420mm

7. Na míru upravený leták
SMARTair™ leták pro vaše zákazníky může být 
opatřen vašimi kontaktními detaily - k tomu je 
určen prostor pro razítko.
Formát letáku:
DIN A4, 2 pages

Pomůžeme vám při rozvoji vašeho podnikání a
zajišťování nových obchodů, zajistíme vám
účinnou propagaci.

Předvést systém 
SMARTair™ 
zákazníkům je velmi 
snadné - poskytneme 
vám nástroje: demo 
blok, demo kufřík a 
vyskakovací banner 
atd.
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” Teď už záleží jen na vás. ”
Zámečník

5 kroků, jak se stát úspěšný v oboru 
kontroly přístupu!

1. Pusťte se do SMARTair™ 
2. Zúčastněte se prodejního a  

technického školení
3. Používejte propagační balíček 

SMARTair™

4. Prodávejte a instalujte SMARTair™

5. Generujte poprodejní příjmy 

Zámečnická prodejní podpora

Instalace:
 ∙ Zmapování místa (např. měření dveří, 
požadavky zákazníků atd.)

 ∙ Nakonfigurování hlavního ovládače na dveřní 
zařízení (čtečku, kliku s čtečkou)

 ∙ prostřednictvím klientského softwaru TS1000
 ∙ Možnost vytváření časových zón a časových 
plánů

 ∙ Instalace zařízení

 ∙ Uvedení systému do provozu (např. vydání 
karet)

  Poprodejní servis:
 ∙ Roční údržba (např. nabídka prohlídek stavu 
systému, pravidelných aktualizací nebo 
výměn baterie)

 ∙ Upgrady a rozšíření systému (např. další 
dveře a zařízení)

 ∙ Výměna a další karty, visačky a přívěšky

Naučíme vás, jak prodávat elektronickou kontrolu 
přístupu
Naučte se, jak ...
 ∙ vytvářet vzory pro kontrolu přístupu
 ∙ přesvědčit pracovníky s rozhodovací pravomocí 
v organizacích vašich zákazníků

 ∙ přistupovat k vašim stávajícím zákazníkům 
odebírajícím mechanické zámky a nabízet jim 
kontrolu přístupu

SMARTair™ Genesis je 
klíčem k prodeji,
instalaci a údržbě
malých
přístupových
systémů

Ukážeme vám, jak systém instalovat a udržovat
Naučte se, jak ...
 ∙ nakonfigurovat správný výrobek a zakázku, např. 
rozměry dveří atd.. 

 ∙ nainstalovat systém co nejefektivnějším 
způsobem

 ∙ nabízet údržbu a poprodejní služby (např. 
výměny baterií, vydávání karet atd.)

Je to tak snadné! 
Vaše prodejní podpora u systému SMARTair™

Mul-T-Lock  .   Genesis Reseller information  .  Vaše prodejní podpora u systému SMARTair™Mul-T-Lock  .   Genesis Reseller information  .  Vaše prodejní podpora u systému SMARTair™

janpos
Přeškrtnutí

janpos
Vkládaný text
Vás
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O Mul-T-Locku

Po více než 4 desetiletí, Mul-T-Lock vyvíjí, vyrábí a dodává inovativní řešení v oblasti 
bezpečnostních zámků a zabezpečení majetku obecně. Společnost Mul-T-Lock a její výrobky 
odpovídají nejnáročnějším světovým standardům, a proto tuto značku najdete ve 100 zemích 
světa, kde ji využívá přes 100 milionů spokojených uživatelů. Díky využití pokrokových 
technologií výroby a patentově chráněných řešení, je Mul-T-Lock vždy krok před požadavky 
trhu a svých zákazníků. Jako člen skupiny ASSA ABLOY Group a s možnostmi sítě více jak 
20.000 autorizovaných partnerů či servisních center, představuje značka Mul-T-Lock spolehlivého 
a profesionálního partnera v ochraně majetku na celém světě, tedy i u nás, v České republice.
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