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Hoe u optimaal gebruik maakt van uw melder

Snel en betrouwbaar in bedrijf

Waarom Octalarm Connect afsluiten?

De dienst Octalarm Connect zorgt ervoor dat uitbellen
tegen lage, vaste kosten per maand via GSM en VoIP/
SIP direct mogelijk is. Via de instel wizard activeert u
zeer eenvoudig de meegeleverde simkaart. Hierdoor
treden er geen firewall issues (VPN) op en zijn er geen
handmatige e-mail instellingen (SMTP) nodig.
De melder werkt hiermee ‘out of the box’.

a Bedrijfszekerheid

• All in dienst voor GSM en VoIP/SIP bellen met KPN
simkaart en 24/7 bewaakte Adésys servers
• Direct uit de doos volledig geconfigureerd en
gebruiksklaar
• Verrekening per maand via automatische incasso of
credit card met eindklant (ad € 13,95 per maand)

Octalarm Connect activeren
Vraag de klant om:

e-mailadres: info@bedrijfsnaam.nl

btw-nummer: NL001234567B01

• Start de Octalarm-Touch op en begin met instellen
• Kies voor ‘ja’ in de wizard bij Octalarm Connect
• Vul het e-mailadres vd klant in

• Betrouwbare VoIP/SIP en GSM belverbindingen in
1x ingesteld
• VoIP/SIP belverbinding via dubbel uitgevoerde
veilige servers van Adésys
• Altijd verbonden voor (automatische) software updates
• Default alle instellingen geregeld, dus direct aan de
slag
• Geen last van firewalls (VPN)
• Geen handmatige e-mail instellingen nodig (SMTP)

a Risicobeperking door 24/7 beveiligde dubbele servers
van Adésys
• 24/7 gemonitord
• 24/7 service ondersteuning
• Dubbel uitgevoerd: wanneer een server uitvalt,
neemt de andere server het automatisch over;
zónder dat u het merkt

a Eén vaste prijs per maand

• € 13,95 exclusief btw
(startkorting: eerste drie maanden slechts € 1,exclusief btw)
• Geen extra data- of belkosten
• Geen extra kosten voor VoIP/SIP
• Geen verrassingen achteraf
• Na 1 jaar (per maand) opzegbaar

Octalarm Connect werkt alleen in Europa.

De klant krijgt nu een activatie e-mail. Vraag de klant het
abonnement via de activatie e-mail te activeren:
• Vul bedrijfsgegevens en btw-nummer vd klant in
• Reken af met iDeal of credit card
De simkaart en het VoIP/SIP bellen zijn nu actief.
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