PIMAlink 3.0
אפליקציה מבוססת ענן לסידרת מערכות FORCE
 PIMAlink 3.0היא אפליקציה מבוססת ענן המאפשרת נוחות מירבית למשתמש על ידי הקניית שליטה מלאה במערכות האזעקה מסידרת  FORCEובמצלמות
מהטלפון הנייד מכל מקום ובכל עת בקלות ,באפליקציה אחת.
 PIMAlink 3.0אינה סתם עוד אפליקציה שכן היא בעלת יתרונות ייחודיים:

אימות בוידאו – שקט נפשי

אבטחה מעל הכל

קבלת סרטון הארוע לסמארטפון עם קבלת האזעקה ,לוידוא אופי הארוע במיידי.

רמת אבטחה ייחודית להגנה מפני האקרים ופריצות אבטחה על ידי המנעות
משמירת מידע או סיסמאות בענן.
נוסף על כך ,בכל כניסה למערכת האזעקה מבוצע אימות מספר ה IMEI -הייחודי
לטלפון המשתמש ונדרשת סיסמת הגישה שלו .

קוד הגישה מהאפליקציה זהה לזה שבמערכת
קוד הגישה לשליטה במערכת האזעקה משמש גם להתחברות למערכת
באמצעות האפליקציה .אין צורך לזכור סיסמאות חדשות.

משתמש ראשי אחד
רשימת אנשי הקשר מנוהלת על ידי המשתמש הראשי של מערכת האזעקה
בקלות מהאפליקציה.

התחברות קלה ומהירה
צימוד מערכת האזעקה לענן נעשה תוך שלושה שלבים קצרים וקלים.

התרעות

מצב מערכת

אימות וידאו

תכונות עיקריות
• סינון התרעות לפי סוג הארוע )פריצה ,אש וכו'(
• יכולת שליטה בעד  16מערכות מהאפליקציה
• צלילים יעודיים לפי סוג הארוע
• אפליקציה מבוססת ענן מייקרוסופט
אימות באמצעות וידאו*
 אינטגרציה בין המערכות בסידרת ה FORCE -למצלמות ומערכותההקלטה של DAHUA
 יכולת שיוך בין מצלמה לאזור במערכת האזעקה צפיה במצלמות מרחוק גישה לסרטון ישירות מיומן הארועים של מערכת האזעקה אפשרות להקלטה בטלפון תוך כדי צפיה בוידאו* רק למערכות  DAHUAשנרכשו דרך פימא

תכונות נוספות לשליטה מרחוק במערכת האזעקה
 מידע מיידי על מצב מערכת הפעלה/כיבוי מלא של המערכת או של מדורים קבלת מצב אזורים :פתוחים /באזעקה ביטול אזורים צפיה ביומן אירועים הפעלת יציאות לצורך שליטה על מכשירי חשמל ביתיים כגון דודחשמל ,תאורה ,מזגן ועוד.

צימוד מערכת לענן תוך פחות מדקה
על מנת לצמד את ה FORCE-וה FORCE Lite -לענן ,על המשתמש להתחבר לענן מהאפליקציה באמצעות סיסמה ,פעולה בת שלושה שלבים בלבד
האורכת כדקה .עם ניתוק המערכת מהאפליקציה לא נשמר כל מידע בענן.

שלב 1
משתמש בוחר
במערכת את האפשרות
”רישום לענן“
47383

שלב 2

47383

משתמש מקיש
באפליקציה מספר
ייחודי המוצג בקיפד

שלב 3
אפליקציה מתחברת
לשרת ומתבצע הזיווג בין
הטלפון למערכת

פימא מערכות אלקטרוניקה בע"מ
פימא מערכות אלקטרוניקה בע"מ הינה חברה ישראלית מובילה המפתחת ,מייצרת ומשווקת מערכות אזעקה היברידיות ל 8 -עד  144אזורים משולבות
יישום תקשורת מולטי-מדיה ייחודי )טלפון ,סלולארי ,רדיו לטווחים ארוכים SMS ,ואינטרנט( .פימא שמה לה למטרה לפתח ,לייצר ולשווק מערכות אבטחה,
ומערכות גילוי פריצה מתקדמות ,ידידותיות למתקין ולמשתמש ,ובה בעת כדאיות ,למגזר העסקי ולמגזר הפרטי ,בארץ ובעולם ,תוך הכרה בחשיבות אמינות
המוצר ואיכותו לאורך זמן.
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