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 OVERVÅGNING OG KONTROL MED SPC CONNECT  ERHVERV

SPC CONNECT 
ALARMSYSTEM 

RING OG FÅ  
ET TILBUD

Tilfredse kunder er ingen selvfølge ...

Fuld styring  
og kontrol via 
smartphone, 

tablet eller pc
– iOS/Android

SPC Connect beskytter virksomheder,  

ejendomme og værdier. Det er et tyverialarm-

system, som tilbyder alsidig og omfattende 

alarm administrative funktioner. 

SPC Connect er på forkant med fremtidens 

moderne tyverialarmer. 



 

Christiansborgvej 10   |   DK-7560 Hjerm    |   post@el-center-vest.dk   I   +45 97 46 43 00

SPC Connect:
OVERVÅGNING OG KONTROL
Overvågning og kontrol af status på dine ejendomme 

fra enhver lokation, tilkoble eller frakoble dit system, 

checke hændelseslog og modtag alarmer eller system-

hændelser på push-beskeder, e-mails og SMS.

LIVE KAMERA VISNING
Alle IP kameraer forbundet til SPC tillader fjernvisning 

med livebilleder. 

DØRKONTROL
Fjernstyring af alle døre. Kontroller adgang, og se 

status på dør.

BYGNINGSTEGNING
Læg flere lag af bygningstegninger ind i app og 

visualiser installationen, og se status og kontrol direkte 

på tegninger via ikoner.

BRUGER ADMINISTRATION
Fjern adgang og kontrol af hvem, som kan tilgå dit 

system og ejendomme via internet eller mobil app.

SPC CONNECT SYSTEMBRUGER 
SPC Connect giver dig kontrol af dit indbruds/ad-

gangskontrol system, hvor end du er. Som system-

bruger på systemet, du kan tilføje en attraktiv, aktiv, 

ergonomisk og let brugbar mobil applikation eller 

web browser forbindelse, der tilbyder dig et kraftfuldt 

interface til at kontrollere dit SPC system fra hvor som 

helst og på hvilken tid det passer dig.

E-MAIL NOTIFIKATIONER 
Tilbyder direkte email notifikationer til din vedligehold

elses installatør, hvis fejl eller andre hændelser opstår 

på din SPC, så de kan tage aktion på systemet direkte 

via fjernopkobling.

KRYPTEREDE, SIKRE, PÅLIDELIGE 
KOMMUNIKATIONER 
Financiel grad SSL sikrer den højeste standard af sik-

kerhed er opholdt på alle tider for at tilbyde ro i sindet.

FLERE LOKATIONER
Administrerer flere lokationer fra enhver remote loka

tion med lethed og skifter direkte mellem lokationer.

OVERLAD DET TRYGT TIL OS, 

VI ER SPECIALISTER PÅ OMRÅDET.

Ring og få en snak med Lass Lauridsen på tlf. 97 46 43 00,  

eller send en e-mail til post@el-center-vest.dk

FULD STYRING OG KONTROL VIA 
SMARTPHONE, TABLET  ELLER PC

SPC tilbyder en simpel og hurtig installation 

for små systemer og har også muligheden 

for at levere store komplekse systemer.


