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Profort nyt

Solvognen og litervis af gylle, hvordan hænger det sammen?
•
•
•

Ikke noget gylle
Kort og godt
Dagsværkere hos Profort

Vi passer både på guld og på gylle
Proforts GSM-enheder når vidt omkring

På den ene side bliver Proforts teknik puttet
i en Piccolo, der sørger for at overvåge de
fineste kunstværker og artefakter, mens den
også kan fyldes i en multiGuard® eller en
Duplex, hvor den sørger for at alarmere i tilfælde af overløb eller
pludseligt fald i en gyllebeholder.

1. januar 2012 træder en ny bekendtgørelse i kraft. Den pålægger
landmænd med gyllebeholdere i nærheden af et vandløb at installere en alarm på beholderen. Derfor fik Profort en henvendelse fra

installatør Claus Jürgensen fra Brdr. Bonnichsen, Bolderslev, om
ikke vi kunne optimere multiGuard® Light til at kunne løse den
opgave så billigt og enkelt som muligt.
Profort pc-program blev justeret og fik en ny funktion. En
multiGuard® blev koblet sammen med en tryktransmitter og
monteret på en gylletank i Sønderjylland, hvor den de seneste
måneder har sendt data afsted. Profort gyllealarm er nu kommet
til verden. Læs mere på www.profort.dk

Profort kort og godt

Et helt nyt produkt har set dagens lys - en app til android-telefoner. Desuden præsenterer vi flowmåling i
Profort pc-program.
App til android-telefoner

Nu er der kommet et helt nyt produkt til i Profort-familien. Vi er hoppet med på appbølgen og har udviklet det lille program til android-smartphones. Programmet er gratis
og kan hentes på www.android.com under navnet “Profort“ eller gå direkte til siden ved
at scanne koden herunder.
App’en arbejder på baggrund af en brugerprofil til håndtering på internettet. Den finder
de enheder du har oprettet - i eksemplet her til venstre ses en liste med syv forskellige
Profort GSM-enheder. Vælg en af enheder og i næste skærmbillede vil du nu have mulighed for at betjene alle enhedens makroer. Har du monteret din enhed med et kamera,
vil du også have mulighed for at se billederne direkte på din telefon.

Flowmåling

For at kunne opfylde miljøstyrelsens krav til gyllealarmer har Profort pc-program fået en
ny funktion til at måle et pludseligt fald eller overløb i en tank. Angiv hvor meget et niveau
må stige eller falde, før der bliver givet alarm. Det er muligt at sætte udsvinget helt ned til
en halv procent, som niveauet enten må stige eller falde.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Har du et projekt men mangler lige den rigtige løsning til at få det til at fungere? Så prøv at
kontakte os på info@profort.dk eller 70 23 36 00. Vores produkter er i konstant forandring,
og udviklingen sker i tæt samarbjede med vores kunder. Se bare historien om gyllealarmen.
Af tidligere udviklingsprojekter kan f.eks. nævnes:
•

fjernstyret objektsikring til museer

•

fleksibel gadelysstyring

•
•

optimering af markvanding
klimakontrol i skadeservice

Håb fra Danmark til Peru – unge
hjælper unge hos Profort

Unge får ofte skudt i skoene, at de er ugidelige og egoistiske. Men særligt en dag i november bliver sådanne
udtalesler gjort til skamme. Operation Dagsværk vækker
gymnasieelever til dåd og kamp for jævnaldrende i den
tredje verden. Sofie og Rikke tog dagsarbejde hos Profort
a/s.

Operation dagsværk sendte i november store flokke af gymnasieelever
ud på gader og stræder eller til en arbejdsdag i en landet virksomheder.
Formålet var at samle penge ind til Peru, så landets unge mennesker
får mulighed for at tage en uddannlese og bygge et liv op med håb.
Vi gir en dag af vores uddannelse for at andre kan få en, er mottoet.

Profort åbnede dørene

I Proforts lokaler på Gunnar Clausens vej har vi gjort klar med en stabel cd’er og en kasse labels, så arbejdet ligger parat, da Sofie og
Rikke træder ind af døren onsdag morgen. De stiller op for at udføre dagens dagværker-tjans.
Normalt står den mest på fester, tøj og kærester, når gymnasieeleverne mødes uden for skolen. Men dagen med operationsdagsværk giver
mulighed for at gøre en indsats, der rammer ud over en selv og giver mening for andre. Vi er jo heldige at bo i et land, hvor alting bliver
serveret for os. De her unge mennesker, som vi hjælper, kan jo kun drømme om at få en uddannelse, fortæller de to piger, mens cd’erne
hurtigt bliver klargjort til at skulle afsted med dagens sending.

To pligtopfyldende piger

Efter fyrafften er der arrangeret hyggeaften på gymnasiet, så hele skolens dagværkere kan mødes og udveksle erfaringer fra dagens mange
forskellige oplevelser. Men for Sofie og Rikke står bare lige på en gang hurtig mad, og så skal der hjem og terpes, for der er afleveringer,
som skal være færdige inden weekenden.
Med dagens indtægt i hånden takker pigerne af på en dag, hvor de har gjort en forskel. Ja, og så er det jo også et dejligt afbræk at få i
den daglige tummerum, siger de to piger med smil på læben. Og det var da også et frisk pust at få ind gennem dørene i Proforts hverdag.

Glædelig jul

Godt nytår

Mens den ene storm efter den anden raser hen over landet, er julestemningen så småt ved at
sænke sig på Gunnar Clausens vej i Viby. I stearinlysets skær kan vi i Profort se tilbage på et
begivenhedsrigt år, der både har budt på fødselsdag, nye produkter og udvidelse af programmer
og internetstyring.
Profort vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores kunder og samarbejdspartnere en særlig glædelig jul og et fantastisk godt nyt år. Vi glæder os til at løfte en masse nye opgaver sammen
med jer, når 2012 sætter i gang.

www.profort.dk • info@profort.dk

