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Der er sket mange nye ting i Profort 
i løbet af vinteren og foråret læs mere om...

1. marts lancerede vi vores nye site, hvor det 
er muligt at håndtere Proforts GSM-enhed-
er over internettet.

multiGuard® indviede funktionen, og efter 
den første pilotperiode fulgte Duplex og 
Piccolo® efter. Det er derfor nu muligt at 
operere alle Proforts GSM-enheder online 

på internettet. Der skal dog som minimum være tale om en version 
11.04.  

Muligheden for også at anvende internettet lægger en ekstra di-

mension til enhedernes trådløse fl eksibilitet. Enhederne behøver 
ikke at være forbundet med et kabel til en computer for at over-
føre pc-programmets opsætning eller ændringer. Du kan tjekke 
status, slutte en udgang eller aktivere en makro, hvor end du er – 
bare der er en computer med internetadgang… og ja, det fungerer 
også på en smartphone.

Mulighederne vil gradvist blive udbygget, så vi hører gerne om 
dine erfaringer og eventuelle ideer til den videre udvikling.

Prøv at oprette dig som bruger direkte på www.profort.dk. Det er 
helt uforpligtende.

Viby J. juli 2010



Nye funktioner
Profort pc-program har i løbet af foråret fået nye funk-
tioner: send alarm som SIA-IP, timer til aktivering af 
kommandoer og send alarm til seneste bruger

Timer til aktivering af kommandoer
Vær sikker på, at en maskine ikke kører i tomgang – også når den er startet med en sms 
fra kilometers afstand. Det kan f.eks. gøres ved at tjekke trykket ti minutter efter start og 
slukke for maskinen igen, hvis ikke trykket er korrekt.

Den nye timerfunktion kan aktivere kommandoer, så multiGuard® og Duplex automatisk 
laver opfølgende tjek.  Det er frit valg, hvor mange gange timeren skal køre. Skal timeren 
ikke aktivere en kommando, kan den bruges til almindelige statusmeddelser.

Send alarm til seneste bruger
Forstyr kun den person, der i øjeblikket arbejder med enheden ved kun at sende alarmer til 
brugeren, der senest har kontaktet enheden. Alle andre på modtagerlisten kan uden afbræk 
arbejde videre med deres uden at bruge tid på at tjekke beskeder i mobilen.

Den nye funktion giver også mulighed for, at både modtagerlisten og den seneste bruger 
får alarmerne. Det betyder en større fl eksibilitet på en arbejdsplads, hvor fl ere medarbe-
jdere skiftes til at betjene enheden, fordi man så ikke behøver at oprette og slette i mod-
tagerlisten for at sikre dagens mand adgang til alarmerne.

Send alarm som SIA-IP
Opnå den optimale sikkerhed ved at lade Proforts enheder sende signaler til en overvåget 
linje. 

En fuldtidsbemandet kontrolcentral vil døgnet rundt have enheden under observation, og 
de vil modtage en melding, hvis enheden pludseligt ikke reagerer. Det kan f.eks. være, hvis 
uvedkommende slår enheden fra eller GSM- eller GPRS-signalet falder ud.

Modtager 1 oprettes til at modtage alarm som SIA-IP, mens resten af modtagerlisten 
sættes op som tidlligere til at modtage alrm som sms, talebesked eller e-mail.

En styring til alle opgaver
De nye funktioner giver Proforts GSM-enheder endnu fl ere muligheder. 

En styring til alle opgaver: løser opgaver på mange forskellige områder, lige fra at overvåge 
og styre større komplicerede opgaver ned til helt simple alarmovervågninger.

En styring til alle opgaver: løser mange forskellige opgaver inden for et område, en enhed   
både styrer, overvåger, regulerer og kommunikerer.



Manualer
Hele dokumentationen fra Profort a/s er ved at 
blive kigget efter i sømmene. Både manualer og 
quickguides bliver opdateret og får ved samme lej-
lighed en ansigtsløftning. 

Som noget nyt er vi holdt op med at lægge en 
manual i kasserne, når de nye enheder ryger ud af 
huset. multiGuard® og Duplex bliver hele tiden 
udstyret med nye funktioner. Det har betydet, at 
dokumentationen til de enkelte enheder er blevet 
mere og mere omfattende. Fremfor at vedlægge en 
”bog” til hver ny enhed, har vi valgt at komme den 
fulde manual på den medfølgende cd og i stedet at 
vedlægge en quickvejledning, der er en videreud-
vikling af den tidligere quickguide. Quickvejled-
ninger indeholder de mest basale informationer til 
at tage enhederne i brug.

Samme hjælp større overskuelighed

Du kan naturligvis stadig få den samme hjælp fra 
manualerne som tidligere. Udover at ligge på cd’en 
fi ndes alle manualer også som fri download på 
www.profort.dk. Vejledningen, når du sætter pro-
grammet op med quick setup, vil selvfølgelig stadig 
være i vinduet. 

Læg mærke til, at du nu kan navigere rundt via en 
indholdsfortegnelse i venstre side af de nye pdf ’er. 
Det øger overskueligheden og giver den fordel, 
at du med et klik hele tiden kan gå direkte til de 
kapitler, du har brug for at læse. 

I den kommende tid vil vi gerne sætte fokus på vores kunders oplevelser med mul-
tiGuard®, Duplex og Piccolo®. Kender du den gode, den sjove, den skæve eller 
den seriøse historie, så lad os det vide. Kontakt kommunikationskonsulent Anja 
Tolstrup med kommentarer eller ideer på at@profort.dk.

Nu går vi forhåbentligt en fantastisk sommer i møde. Vejret kan jo altid give en gr-
und til at holde multiGuard® og Duplex i gang. Du kan jo f.eks. tænde for vandet, 
når det er tørt og varmt, eller sætte varme på, hvis det er vådt og koldt. 

Profort a/s ønsker alle en rigtig dejlig sommer!

Go’ sommer!

www.profort.dk • info@profort.dk


