
masterView software

online overvågning  
af multiGuard til din  
gadebelysning

 Nu er det også muligt at over-
våge og styre multiGuard
online på nettet.

Ved et hurtigt overblik kan
man se om multiGuard har
meldt tilbage og man kan
nemt se hvor de er installeret. 
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Overvågning og styring af enheder
via internettet 

HURTIGT OVERBLIK

Monitorering klares nemt over internettet. Ligegyldigt hvor man befinder
sig – bare man har adgang til en browser – kan man overvåge alle enhe-
der, der er koblet til systemet. Lige som man kan få status for en given 
enhed.
Hver morgen og hver aften ”melder” alle multiGuards ind til systemet
og viser hvornår tænde- og slukketider sker.
Systemet viser tydeligt, hvis der en enhed, der ikke lader høre fra sig.
Man kan så gå ind i loggen til den enkelte multiGuard, og se hvad der er
sket. 

SIKKERHED FOR AT ALLE ER TÆNDT

Alle multiGuards kører online og derfor kan man ved et hurtigt blik på
skærmen, nemt se om alle multiGuards har meldt tilbage.
Mangler der tilbagemedling fra en enhed, springer det med det samme
i øjnene og man kan ved et enkelt klik hurtig lokalisere problemet.

Samtidig vises tidspunkterne for de aktuelle tænd- og slukketider. Herved
er man ikke i tvivl om, hvornår gadebelysningen har været tændt. 

Systemet generere en detaljeret log, der viser præcist, hvad der er sket i
systemet. Ved et hutigt blik, vil man få alle hændelser på den enkelte 
ultiGuard. Var der f.eks. lys i området sidste onsdag?

GRAFISK VISNING

Det er muligt at placere alle enheder på et kort. Herved kan man nemt lo-
kalisere tændskabet. Der kan indsættes billeder, registreres hændelser i et
notesfelt og tvangsstyre de enkelte multiGuards.

  

ET ABONNEMENT GIVER UBEGRÆNSET ADGANG

Tegn et abonnement på masterView og Profort A/S søger for, at systemet
hele tiden er opdateret og kørende. Et abonnement giver fuld adgang til 
alle multiGuards i systemet og man skal ikke tænke på, om man nu har den
seneste version af masterView.
Samtidig giver et abonnement adgang til fuld telefon support, hvis der 
skulle opstå problemer med anlægget.

Få fuld kontrol med gadebelysningen på din smart
phone, tablet eller pc
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