SERVICE

MAKING AN ENTRANCE ... SMART
Speedgate Xentry 3 met Xense geeft u zorgeloos gebruik

EEN SPEEDGATE WAAR U OP KUNT VERTROUWEN
Veilig en comfortabel wonen vraagt om een veilige en comfortabele toegang tot uw parkeerplaat-

+

sen. Met een Xentry Speedgate realiseert u een toegang die u verzekert van de hoogste productkwaliteit, veiligheid en comfort. Met een Xense servicepakket voegt u hier jarenlang zorgeloos
gebruik en gemak aan toe. Dit betekent voor u:

=

- vijf jaar garantie op een nieuwe Speedgate
- zorgeloos gebruik door 24/7 on-line monitoring & proactieve support
- lagere onderhoudskosten en hogere bedrijfszekerheid door predictive maintenance

XENSE: 24/7 ZEKERHEID & GEMAK
Xense verbindt uw Speedgate met het internet en zorgt ervoor dat u én uw service partijen (VVE beheerder, Speedgate leverancier) real-time
inzicht hebben in het functioneren van uw Speedgate. Dit geeft een wereld aan mogelijkheden om bedrijfszekerheid en gebruiksgemak te
verhogen en onderhoud- en beheerkosten te verlagen.

U weet direct wanneer uw Speedgate afwijkend gedrag ver-

gebruikers worden
geïnformeerd over
actuele status

toont; bijvoorbeeld open blijft staan of in storing gaat. Storingen worden zoveel mogelijk voorkomen door te voorspellen
wanneer componenten kapot zullen gaan en deze vroegtijdig
te vervangen.
Effectief ingrijpen bij storing of aanrijding is mogelijk doordat
de diagnose vooraf gesteld kan worden en de servicepartij de
juiste componenten direct kan meenemen en vervangen.
Door het voorkomen van storingen, vermijdt u ongenoegen én
correctief onderhoud en daarmee veel kosten. Dat is plezierig
en kosteneffectief.
Xense maakt dat uw Speedgate gemakkelijk gekoppeld kan worden aan
moderne toegangscontrolesystemen.

Xentry Speedgate, beveiligd
verbonden met
internet (conform
betalingsverkeer)

beheerder heeft
real-time inzicht
en krijgt advies
over reparatie en
onderhoud

HTC service 24/7
real-time monitoring & support

servicepartijen kunnen effectief werken
door voorafgestelde
diagnose en remote
support

SERVICE DOOR HTC, VEILIGHEID EN ZORGELOOS GEBRUIK
Een Speedgate moet verplicht jaarlijks onderhouden worden. Zo garanderen wij zorgeloos en veilig
gebruik. HTC service biedt écht zekerheid over veiligheid door de werking van veiligheidscomponenten en systemen bij iedere servicebeurt niet alleen visueel te controleren, maar ook met testapparatuur te meten. We zetten deze informatie, samen met informatie over gebruik en prestatie, in
5 jaar
garan
tie
nieuw
e
poort

een jaarrapport. Dit vormt de basis voor eventuele verandering of verbetering van de toegang.

VOOR IEDER DOEL EEN SERVICE
PAKKET

Xense premium

HTC Service biedt drie servicepakketten

- correctief onderhoud

die aansluiten bij verschillende typen
gebruiks- en onderhoudsdoelen.
- Met service smart & safe bent u
aantoonbaar verzekerd van een optimaal

Xense

werkende en veilige Speedgate tegen een

- 24/7 real time online

zeer scherpe prijs.

monitoring

- Met een Xense pakket bent u verzekerd van zorgeloos gebruik én effectiever
onderhoud. Dit vertaalt zich ondermeer in
5 jaar garantie op een nieuwe poort.

Video Incident registratie en geeft u voorspelbare kosten voor service bij normaal
gebruik.
Service pakketten kunnen per jaar of per
maand worden afgerekend.
Vraag voor uw situatie vrijblijvend een

(Voorrijden & tijd)
- video incident
registratie
Xense
- 24/7 real time online
monitoring

- proactieve support

- proactieve support

- effectiever onderhoud

- effectiever onderhoud

- predictive

- predictive

maintenance

- Xense premium maakt glashelder wat
er met een Speedgate gebeurd is door

5 jaar
garan
tie
nieuw
e
poort

maintenance

service smart & safe

service smart & safe

service smart & safe

- preventief onderhoud

- preventief onderhoud

- preventief onderhoud

- digitale inspectie

- digitale inspectie

- digitale inspectie

- keuring veiligheden

- keuring veiligheden

- keuring veiligheden

- historie & jaarrapport

- historie & jaarrapport

- historie & jaarrapport

Één of meerdere preventieve
beurten per jaar, uitbreidbaar met 4 & 8 uur storing
contract.

offerte en de service voorwaarden aan.

zie smart & safe,
Gratis plaatsing Xense & 5
jaar garantie op onderdelen
bij 5 jaar service contract. Op
basis van beschikbare internet
verbinding.

zie Xense,
Eenmalige bijdrage installatie
Video.

SERVICE IN BEDRIJF de status van uw Speedgate is voor u en de beheerder zichtbaar op de app en bij HTC in het service centrum

VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR WWW.HTC-PS.COM
Het service aanbod kan in de tijd en van land tot land varieren, aan de informatie in deze folder kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
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