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Realtime informatie
Codia bestaat uit een GSM-module die in de motorkast
van de schuifpoort wordt geplaatst en een
internetapplicatie die communiceert met de GSM-module.
De GSM-module stuurt alle relevante informatie van de
poort door naar de internetapplicatie. Codia is beschikbaar
op alle B&G-schuifpoorten voorzien van een BT- of STaandrijving.
Codia biedt u de mogelijkheid om uw terrein volledig te
controleren. Via uw pc of laptop kunt u te allen tijde zien
hoe de situatie per poort is. Codia geeft u een overzicht
van de historie van de poort, zoals het aantal bewegingen
(hoe intensief wordt elke poort gebruikt), het aantal slagen
(wanneer is onderhoud nodig), hoe lang de poort open
heeft gestaan (is het terrein goed beveiligd) en eventuele
afwijkingen (storingen).

‘beheer op afstand ‘
Abonnement
Codia is beschikbaar via een abonnement, waarin alle
kosten zijn opgenomen: de module, het dataverbruik, de
SIM-kaart en het gebruik van de internetapplicatie.
Totale controle in eigen beheer
De voordelen van Codia op een rij:
• inzicht in hetgeen gebeurt op uw locatie;
• mogelijkheid om zelf te reageren op storingen;
• inzicht in historie van de poort;
• besparing op servicekosten;
• zo min mogelijk verstoringen in uw bedrijfsproces.

5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best
Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwerk.nl
België
Wayenborgstraat 11

Besparing op servicekosten
En is er iets mis met de poort, dan ontvangt u ‘realtime’ een
notificatie per e-mail. U kunt direct actie ondernemen,
zodat u terrein zo snel mogelijk weer afgesloten is. Zo
houdt u de kosten voor onderhoud en reparaties in eigen
beheer. Storingen kunnen door u zelf worden opgelost of
u schakelt met een monteur van B&G. Deze monteur hoeft
geen analyse meer te maken; hij weet immers al wat er aan
de hand is.
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