Декември 2012 - брой #. 4

Сигурността има значение
Здравейте приятели,
Пред вас е четвърти брой на „Сигурността има значение“.
Ние в маркетинговия екип на Paradox се надяваме, че „Сигурността
има значение“ е полезен източник на новини за новите продукти, технически
обновления, както и маркетингови и продажбени инструменти.
От името на екипа на Paradox Ви пожелавам най-приятните зимни
празници и да Ви благодаря за успешната година. Тази година бе година на
растеж и иновация, две насоки, които ще продължат своето развитие и през
следващите години.
Желаем Ви Весела Коледа и успешна Нова година.

В този брой
Нови продукти
Маркетингови
инструменти
Софтуерни обновления

С уважение,

Jodi Joseph Asiag
Старши мениджър Global Marketing

Нови продукти
PMD2P Безжичен детектор на движение без
регистриране движението на животни V1.0

Със същата функционалност, както PMD1P, EN сертифициран PMD2P се
характеризира с по-дълъг живот на батериите и двоен механизъм за тампер
защита. Прочети още

iParadox за Android™ V1.1.89 Дистанционен контрол
на алармени системи Paradox
Тази обновена версия предоставя повече езици за интерфейса, по-добра
анимация и по-големи възможности за редакция, когато се програмират изходите.
Прочети още

EVO192 192-зонов контролен панел V2.7
EVO192 е EN 50131 сертифициран. В новата версия на софтуера ще намерите
много нови допълнения. Прочети още

Нови продукти
Представяме ви новият, EN сертифициран безжичен детектор PMD2P
Със същата функционалност, както PMD1P, EN
сертифициран PMD2P се характеризира с по-дълъг живот на
батериите и двоен механизъм за тампер защита. .
След полеви тестове, този продукт бе отличен за неговата
надеждна работа, обхват на детекция при различни настройки
за чувствителност и подобрена сила на сигнала. В
допълнение инсталаторите коментират лесният му монтаж,
двойната тампер защита и лесната подмяна на батериите
благодарение на новият държач за батерии.
•
•
•
•

Двойна тампер защита
Намалена консумация и по-дълъг живот на батериите
EN 50131 сертифициран
Новият детектор няма да поддържа Omnia протокол

iParadox за Android™ V1.1.89
Дистанционен контрол на алармени системи Paradox
iParadox за Android стана още по-добър! За пълният списък с
нововъведения посетете paradox.com или Google Play.
Част от допълненията са:
•
Добавена поддръжка на нови езици
•
Поддръжка на езика за етикетите, какъвто е зададен в
алармената система
•
Нов екран за редакция на PGM-ите
•
Поддръжка на PGM/Utility клавиш
при EVO192 (V2.7 или по-нова)
•
Подобрена анимация
iParadox за Android може да бъде закупен срещу $10.00 от Google
Play

EVO192 192-зонов контролен панел V2.7
Щастливи сме да ви представим новата EN 50131 сертифицирана
версия на контролния панел EVO192!
• Пълно съответствие с EN 50131
• Нови зоново програмиране и допълнителни опции за
зони/системата/анти-маскинг
• Поддръжка на автоматично изпращане на етикетите на зоните
• Подръжка на PGM utility клавиш за активиране чрез iParadox приложение

Маркетингови инструменти
Ние сме защитени! Нов видео клип
Това видео показва на потребителите на решения
за сигурност Paradox, че те не трябва да се
паникьосват - защото Paradox ги защитава - с
вградени паник бутони и специални стрес (duress)
кодове в нашите клавиатури и улеснява работата
със системите чрез сензорни екрани, дистанционни
управления, и др.
Видеото може да видите тук

Преглед на
новите продукти
за 2012
Споделете тази цветна и
информативна
презентация с вашите
клиенти, когато им
предлагате някой от
продуктите, които представихме през 2012 г.
Презентация на новите продукти през 2012

Paradox представяне

Tази презентация ще ви подпомогне при
представянето на Paradox пред нови клиенти,
които не познават марката. В презентацията са
представени историята на Paradox и текущите
активности на компанията за създаване на
иновативни решения за сигурност.

Каталог на
маркетинговитe
материали за
анонсираните
през 2012
продукти
Може да използвате новият ни каталог за
маркетингови материали, когато желаете да
промотирате новите ни продукти излезли през 2012 г.

iParadox в Google Play на
12 езика
Вече може да изтеглите приложението за
управление на контролни панели Paradox iParadox
от Google Play с превод на интерфейса на 12 езика:
английски, португалски, руски, иврит, датски, полски,
чешки, фински, унгарски, немски, италиански и
шведски
В най-скоро време ще бъде добавен и български
език.

Новини свързани с производсвото
Без повече замърсяване на околната страна от етикети!
Нови рационални и екосъобразни етикети за дистанционните
Коригирахме процеса на етикетиране на дистанционните управлениея REM15, REM1, RAC1, REM2
(показано по-долу), RAC2 и REM3. Новите висококачествени, сребърни стикери придават на продукта
по-изискан и стилен вид. Новите стикери ще комбинират информацията от предишните стикери със
серийна и СЕ информация.
Настоящият дизайн

Новият дизайн

Политика за превод на технически и маркетингови документи
Преди няколко месеца, Paradox въведе нова политика по отношение на преводите на технически и
маркетингови материали. Преводи на специфичните документи ще се предоставят в съответствие
с канадското законодателство на английски и френски език. Тези документи включват ръководства
за програмиране, монтаж и употреба на нашите продукти. Маркетинговите материали ще бъдат
предоставяни само на английски език.
За преводи на други езици се обръщайте към дилъра във вашата страна. Моля да вземете в
предвид, че превода на вашият език може да отнеме известно време.
При промяна в политиката ще бъдете своевременно уведомени.

Софтуерни обновления
Нашите екипи за изследвания и развитие работят усилено не само за създаване на нови и иновативни
продукти, но също така и за подобряване на съществуващите продуктови линии. Списъкът по-долу
включва последните актуализации на фърмуера.

Комуникационен модул
PCS300 Универсиален IP модул - V2.36
• Отстранен проблем със задействането на входове при получаване на SMS съобщение
За повече информация

Клавиатури
K656 Чувствителна на
допир клавиатура - V1.62

K641LX LCD клавиатура в
вграден RTX - V1.74

• Отстранен проблем със звуковата
индикация на клавиатурата

• Отстранен проблем със звуковата
индикация на клавиатурата

За повече информация

За повече информация

K641 32-символна
клавиатура с LCD дисплей V2.31

K641 32-символна
клавиатура с LCD дисплей V1.65

• Отстранен проблем със звуковата
индикация на клавиатурата

• Отстранен проблем със звуковата
индикация на клавиатурата

За повече информация

За повече информация

K641R 32-символна клавиатура с LCD дисплей и интегриран четец за
контрол на достъп - V1.65
• Отстранен проблем със звуковата индикация на клавиатурата

За повече информация

