
MyNice Pro 
App

Android Systems:

iOS available soon

Ľahká a intuitívna 
aplikácia
Procedúra riadeného 
programovania 
pomocou sprievodcu 
pomocou
popisu parametrov na 
základe návodu na 
obsluhu.

Nástroj na sprácu 
diaľkových obládačov
Rýchle programovanie, 
ovládací panel 
viacerých používateľov 
a možnosť vytvorenia 
databázy vašich 
inštalácií.

Cloud na správu 
vašich aktivít.
Štatistika a 
geolokácia inštalácií 
na optimalizáciu 
práce celého tímu.

Jednoduchá 
inštalácia
Vďaka Pro-View a aplikácii MyNice 
Pro môžete ľahko naprogramovať 
automatizáciu aj pri pohodlnom 
sedení vo vozidle.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro


NFC

RFID

SM/OXI

OXIBD

BiDi

BUS T4

Spojenie

Kompatibilita

Technológia

Aktualizácie firmvéru v 
reálnom čase
Pri práci na automatizácii 
vyhľadajte dostupné 
aktualizácie.

Zjednodušená vizualizácia 
manuálov 
Prístup k príručke 
automatizácie, ktorú 
programujete, v reálnom čase.
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Vďaka nástrojom dostupným v 
aplikácii MyNice Pro sú operácie 
rýchle a ľahké:
- jednoduchý sprievodca, ktorý vám 
pomôže programovať automatizáciu;
- stručný popis každého parametra na 
zjednodušenie postupu konfigurácie;
- vyhľadávacia funkcia na ľahké 
vyhľadanie parametra, ktorý chcete 
naprogramovať na dokončenie 
inštalácie.

Pomocou Pro-View a aplikácie MyNice 
Pro je konfigurácia inštalácie 
jednoduchá a efektívna. Všetky fázy 
programovania automatizácie môžete 
vykonať, aj keď pohodlne sedíte vo 
svojom vozidle.
Ak vonku prší alebo je chladno, stačí 
pripojiť Pro-View k riadiacej jednotke a 
komunikovať prostredníctvom 
aplikácie MyNice Pro.

Inštalácia je ešte 
jednoduchšia a pohodlnejšia

Aplikácia, ktorá vám 
uľahčí prácu
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Technológia Nice rozpozná riadiacu 
jednotku Gate & Door automation, na 
ktorej pracujete, takže môžete 
skontrolovať a aktualizovať firmvér, 
prečítať si príslušnú príručku a získať 
prístup k všetkým parametrom 
pomocou funkcie vyhľadávania.

Volal vám zákazník, aby ste nahradili 
stratené diaľkové ovládanie, a 
požiadali vás o pridanie ďalšieho?
Prístup k databáze inštalácie 
zákazníka, odstránenie 
predchádzajúceho diaľkového 
ovládača a priradenie nového. Teraz 
môžete spravovať všetko z vašej 
kancelárie a posielať nové diaľkové 
ovládanie priamo k zákazníkovi.

Lepšie zásahy do 
údržby

Nemusíťe sa presúvať aby 
ste sa spojili so zákazníkom
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Account
interface

Con�guration
tools

parameters

Všetko, čo potrebujete, máte s 
cloudom Nice vždy na dosah ruky

Vďaka vyhradenému priestoru Nice 
Cloud môžete spravovať a monitorovať 
celú spoločnosť z jediného palubného 
panela.
Získajte prístup k svojmu vlastnému 
cloudovému priestoru, aby ste mohli 
ľahko vyhľadať zoznam inštalatérov, 
geolokáciu zákazníkov na geografickej 
mape a získať prehľad o intervenciách a 
štatistikách. To znamená kratšie doby 
odozvy pre vyššiu účinnosť.

vďaka grafickej 
geolokácii inštalácie 

môžete poslať 
najbližšieho inštalatéra, 
skrátiť dobu odozvy a 

zaručiť rýchly a efektívny 
servis

pozrite si prehľad 
inštalácií, aby ste mohli 

poslať toho istého 
inštalatéra 

zodpovedného za 
posledný zásah údržby

Zákazník
požiadal o pomoc
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