ידיעון מס' 3
אוקטובר 4102
בית חכם לכל אחד

בית חכם לבית קיים
אנו שמחים לבשר על תחילת שיווק מערכת  - SMART S WAVEמערכת בית חכם לכל בית ופרויקט קיים.
טכנולוגיית  SW-BUSהאלחוטית מאפשרת למערכת הבית החכם  SMART G4יכולות ופתרונות להתקנת מערכת
בית חכם לכל בית קיים על בסיס תשתיות החשמל הקיימות.

מערכת הבית החכם לבית קיים פותחת לכם,
החשמלאים ומתקיני המערכות,
שווקים חדשים וקהלי יעד כמעט ללא הגבלה.

 SMART S WAVEמתאים לכל דירה-דירות חדשות או ישנות ,בית פרטי קיים ,עסק ,מפעל ,בתי הארחה ועוד...
הזקוקים לפתרון חכם ,לבקרה וניהול בכל רמת דרישה.
כעת ,לכל בית פרטי ו/או דירה בכל שלב של בנייה יש לכם את האפשרות והיכולת להציע ולהתקין מערכת בית חכם.
מערכת הבית החכם של "סמארט הום ישראל" תספק לכם נוסף על היתרון מקצועי מול המתחרים שלכם ,שאינם
חשופים ואינם מכירים את תחום הבית החכם ,גם מקורות הכנסה ורווח נוספים.
זכרו-דריכה מקצועית באותו תחום ,הינה נסיגה מקצועית ואיבוד לקוחות ומקורות הכנסה .מערכת הבית החכם
מאפשרת להציע ללקוח שלכם פתרון מקיף.
להרשמה לקורסי בית חכם ,שלב א' ו/או שלב ב' הכוללים היכרות עם מערכת הבית חכם לבית קיים
התקשרו  09-3090909או במייל.maayan@smarthome-Israel.co.il :
מיותר לציין ,שככלל ההדרכות שחברתנו עורכת גם הדרכה זו הינה ללא עלות אך מחייבת רישום מוקדם.

 התקנה קלה ונוחה
 פתרון ההופך את מוצרי SMART G4
הקוויים לאלחוטיים.
 שילוב מערכת קוויות ואלחוטיות
 קהל יעד חדש-בית חכם לכל אחד
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מוצר החודש
פנל צג – DTP Dynamic Touch Panel
פנל מגע חכם ,ה מאפשר שליטה על מוצרי הבית חכם כגון אורות ,תריסים ,מזגנים ,אודיו וידיאו ותרחישים.
פתרון עיצובי יוקרתי  -מבטל את הצורך בהתקנה מרובה של מפסקים ופנלים.
 פנל מגע חכם משולב במסך LCD
 מקלט אינפרא מובנה 01 ,לחצנים להפעלות מקומיות ,תרחישים,
מוזיקה ,מיזוג ,מאור ,תריסים ,תצוגת טמפרטורה ,שעה ותאריך
ועוד...
 גימור זכוכית לבנה/שחורה
 לחצנים מוארים בהתאם למצב הפעולה
 עיצוב מתקדם
 תצוגת המידע בצג – סמלים +מלל .ללא מגבלת שפה
 אפשרות לעיצוב הפנל עפ"י דרישה
 תכנות ידני ללא מחשב
 כניסת מיני USB
 פנלים רבים משולבים בפנל אחד.
 מחיר תחרותי .פתרון עיצובי.
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מתקין החודש :יעקב בן יוסף
שמי יעקב בן יוסף בעלים של חברת "מערכות מיגון ותקשורת".
החברה הוקמה בשנת  4110מתוך כוונה לתת שירות בתחום תשתיות
התקשורת המחשוב והמתח הנמוך.
מאז הקמת החברה ועד היום אני מתקין ומספק שרות בתחום מערכות
האבטחה והתקשורת לבתים פרטיים ,עסקים ומוסדות ועוד.
לפני מספר חודשים החלטתי לשדרג ולהוסיף נדבך חשוב בחברה  -פתרונות
חכמים לבתים ולעסקים מתוך כוונה להשלים צורך של הלקוחות שמתפתח
לאחרונה.
לצורך כך עברתי הכשרה ,ללא עלות מצדי ,בחברת "סמארט הום ישראל"
בתחום החומרה בשלב ראשון ויותר מאוחר עברתי הכשרה על התוכנה .מאז יש
לי תחושה שיש שלמות מבנית בחברה ,שכן ניתן לתת פתרונות מושלמים ללקוח ולאפשר לו לקבל את כל השירותים
תחת גורם מרכזי אחד.
החיבור עם חברת "סמארט הום ישראל" מניב יתרונות ברורים בשל העובדה שהמוצרים אותם אני מוכר איכותיים
ותועלתם מוכחת וכן בשל התמיכה המצוינת של "סמארט הום ישראל" בכל מה שקשור לציוד המותקן ואף
לשילוב מתקינים בעבודות החברה.
לאחרונה בתיאום עם "סמארט הום ישראל" ,התחלתי לבצע פרויקטים נוספים בתחום תכנות בתים חכמים עבור
מתקינים וחשמלאים שמעוניינים רק למכור ולהתקין את מערכת הבית החכם ולכן הם פונים אליי לצורך תכנות
הפרויקט .זו נישה נוספת שהתווספה כבונוס לא מתוכנן לעבודה השוטפת של החברה
שלי ובהכרח מקור הגדלת הכנסות.
החיבור שלי לחברת "סמארט הום ישראל" הוסיף מוצרים ופתרונות נוספים לסל המוצרים
שאני מוכר ללקוחותיי והרחיב את העבודה וההכנסה.
אני מאמין במתן שירות איכותי ,אמין וטוב ללקוחותיי תוך התאמה של מוצרים
בשוק העונים על צורך זה של הלקוח" .סמארט הום ישראל" הינה דוגמא לכך כולל
הליווי והתמיכה.
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