
goede redenen
om voor UltraSync™ te kiezen

Smart Connection
Naadloze aansluiting van Interlogix-apparaten op externe toepassingen
via een beheerd webportaal, dat operationele efficiëntie biedt.

Biedt uw klanten optimale ondersteuning bij maximale beveiliging



Hiermee kunt u uw beveiligingsoplossing eenvoudig en snel installeren.
Met UltraSync™ kunt u eenvoudig en snel M2M-verbindingen tot stand brengen 
voor intelligente randapparatuur, zodat de verbindingen vooraf worden 
geconfigureerd kunnen worden, nog voordat de monteur ter plaatse arriveert.  
Plug & Play waarbij grondige kennis van IP-technologie niet nodig is.

Uw klanten kunnen profiteren van een flexibele en professionele service.  
Dit geeft hen gemoedsrust.

Zorgt voor een Ultra-Secure Connection.
Beveiligde, gecodeerde connectiviteit met bewezen servicekwaliteit.

Wordt ondersteund door alle verbonden platforms en oplossingen van 
Interlogix. Eén UltraSync™ Empowered-oplossing, meerdere overeenstemmende 
beveiligingsplatforms: Advisor Advanced, ZeroWire, xGen.

Maakt een vrijwel realtime datacommunicatie mogelijk.
Snelle gegevensoverdracht vanaf één punt binnen een netwerk, dankzij een goed 
presterend low-latency-netwerk.

Ondersteund door een breed scala aan Central Monitoring Stations / centrale 
meldkamers (CMS) binnen heel EMEA. 
Grote CMS’s overal in EMEA omvatten UltraSync™ in hun aanbod.

Voldoet aan de privacyvereisten voor gegevens, zoals GDPR.
Met UltraSync™ blijven de gegevens op het lokale apparaat staan, en wordt er 
geen gevoelige informatie opgeslagen in de cloudomgeving. Zo houdt de klant de 
controle over zijn gegevens.

Beheerd via een krachtige en intuïtief webportal.
Dit UltraSync™-webportaal biedt u een gebruikersvriendelijke interface voor het 
voorzien, beheren en bewaken van door UltraSync™ ondersteunde apparaten en 
ondersteunende services.

Biedt externe connectiviteit en beheerfuncties.
UltraSync™ biedt beveiligingsbedrijven en integrators de mogelijkheid om 
rechtstreeks verbinding te maken met panelen zonder de instellingen van de 
router of firewall van de klant te hoeven wijzigen, of om Domain Name Service 
(DNS) te gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot de systemen.

Biedt u en uw klanten een breed scala aan communicatie-opties en services: 
IP, GPRS …
UltraSync™ is beschikbaar in de verschillende EN-graden, afhankelijk van de 
connectiviteit met UltraSync™; Ethernet-kabel, mobiele verbinding of dual-path 
connectiviteit met GPRS.
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