City

Interact Light Override App
Als u investeert in een state-of-the-art
verlichtingssysteem wilt u er zeker van zijn dat
het perfect presteert, onder alle omstandigheden.
Met de Interact Light Override app geniet u van
extra controle over de openbare verlichting.

Interact Light Override App
Op bedrijventerreinen, stadscentra, uitgaansgebieden is veiligheid erg belangrijk. In bepaalde situaties
kan tijdelijk meer verlichting vereist zijn. Dan is het wenselijk dat bevoegde personen op locatie het
lichtniveau eenvoudig kunnen aanpassen.
De Interact City Light Override App

Wat zijn de voordelen?

De app maakt het voor lichtbeheerders mogelijk om
op een eenvoudige manier derden toegang te geven
tot de bediening van de openbare verlichting. Via de
app kan de gebruiker met één druk op de knop de
verlichting naar een hoger niveau brengen wanneer
dat nodig is. Voor hulpdiensten zoals bijvoorbeeld politie
en ambulancepersoneel, maar ook voor café-eigenaren
en gebiedscoördinatoren ontstaat zo de mogelijkheid
om adequaat te reageren. Met hetzelfde gemak kan
het lichtniveau weer teruggeschakeld naar het
normale niveau.

Kostenbesparing. Voor het aanmaken en wijzigen van
de lichtgroep zijn geen extra componenten en
installatiewerk nodig. Alle functionaliteit is reeds
beschikbaar via Interact City. Dit bespaart zowel
tijd als geld.
Eenvoudig. De bediening is zeer intuïtief. Er hoeven niet
langer SMS codes ingevoerd te worden. Het openen van
de app is voldoende.
Veilig. Alle gebruikersaccounts zijn persoonlijk. Door 2 factor
authenticatie wordt ervoor gezorgd dat het account ook
alleen gebruikt kan worden door de geautoriseerde
persoon.
Betrouwbaar. Door gebruik te maken van het bewezen
Interact City lichtmanagementsysteem is betrouwbaarheid
verzekerd.

Hoe werkt het?
Als lichtbeheerder bepaalt u zelf aan wie de rechten worden gegeven om een specifieke lichtgroep te kunnen
bedienen. Via het intake formulier geeft u aan welke lichtpunten tot deze lichtgroep behoren. Met de app ontvangt
u het volgende:

Lichtgroep

Signify verzorgt de configuratie van de lichtgroep in
Interact City en in de app. De lichtpunten binnen de groep
kunnen later door de lichtbeheerder zelf aangepast worden.

1 lichtgroep
(max. 200 lichtpunten)

Gebruikers

Toegang tot gebruik van de app inclusief aanmelding van
de gebruikers.

3 gebruikers

Besturings-systemen

De app is beschikbaar voor de meest voorkomende
besturingssystemen.

iPhone (iOS) en Android

Schakelacties

De app wordt geleverd met een bundel voor een maximaal
aantal schakelacties per jaar. Een schakelactie geldt per
armatuur.

240.000 schakelacties per jaar
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Voor een groep van 200 lichtpunten
betekent dit dat er 1.200 keer jaar
geschakeld kan worden.
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