
MyNice Pro 
App

Android Systems:

iOS soon available

Rychle a intuitivně
Programovací operace 
řízené prostřednictvím 
průvodce s popisem 
parametrů, 
zobrazených stejně 
jako v návodu k 
použití.

Nástroj pro správu 
dálkových ovladačů
Rychlé programování 
a víceučelový ovládací 
panel s možností 
tvorby databáze 
provedených instalací.

Cloud se správou 
vašich aktivit
Statistiky a lokace 
provedených 
instalací vedou k 
optimalizaci práce 
célého týmu. 

Usnadňuje 
instalace
Díky Pro-View & MyNice Pro App můžete 
instalaci provádět jednoduchým a 
pohodlným způsobem, třeba přímo z 
vašeho auta. 

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

Spojení

Kompatibilita

Tecnologie

Aktualizace firmware v 
reálném čase
Kontrola aktualizací, které 
jsou k dispozici pro danou 
automatizační techniku, 
během vaší práce. 

Zjednodušené zobrazení 
návodů
Přístup k návodu  
automatizační techniky, 
kterou právě programujete v 
reálném čase. 



01. 02.

S aplikací App MyNice Pro máte k dispozici 
celou řadu nástrojů, které všechny operace 
značně urychlí: 
- jednoduchý průvodce, který pomáhá při
programování automatizačních technik ;
- stručný popis každého parametru pro
zjednodušení konfiguračního procesu;
- vyhledávací funkce pro snadnější nalezení
požadovaného parametru, který chcete
programovat během instalace.

S Pro-View a App MyNice Pro jsou postupy 
při konfiguraci instalace jednoduché a 
efektivní a všechny programovací operace při 
nastavování automatizační techniky můžete 
provádět pohodlně přímo z vašeho vozidla.
Pokud venku prší nebo je chladno, stačí 
připojit Pro-View k řídicí jednotkce a 
komuniovat s ní prostřednictvím applikace 
App MyNicePro.

Ještě snadnější a 
pohodlnější instalace 

Applikace, která usnadňnuje 
vaši práci 
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Díky technologii Nice, která rozpozná řídicí 
jednotku automatizační techniky Gate&Door, 
se kterou právě pracujete, můžete 
kontrolovat a aktualizovat firmware, pročítat 
příslušný návod, a kromě toho získat přístup 
ke všem parametrům prostřednictvím 
vyhledávací funkce. 

Volá váš zákazník, že potřebuje vyměnit 
dálkový ovladač, který ztratil, a chtěl by 
přidat do systému nový ovladač?
Vyhledejte si v databázi instalaci provedenou 
u tohoto zákazníka, odstraňte z ní původní 
dálkový ovladač a přijdejte do ní nový 
dálkový ovladač. To všechno lze provést 
přímo ve vaší kanceláři a pak stačí jen nový 
dálkový ovladač odeslat přímo zákazníkovi.

Lepší možnosti při 
provádění údržby

Není nutné jezdit až za 
vašimi zákazníky 



05. 

Account
interface

Con�guration
tools

S Nice Cloud máte vždycky všechno, co 
potřebujete, pod kontrolou

Díky vyhrazenému prostoru v Nice Cloud můžete 
spravovat a monitorovat celou firmu z jednoho 
ovládacího panelu. .

Seznam techniků, lokalizace zákaznků na mapě,  
přehled provedených instalací a dalších operací 
a veškeré statistiky jsou snadno přístupné ve 
vašem cloudovému prostoru. To všechno 
zvyšuje vaši efektivnost a zkracuje čas všech 
operací.  

na základě lokalizace 
instalace, můžete vyslat 
technika, který je právě 

nejblíž danému místu a tím 
výrazně zkrátit dobu zásahu a 

zaručit tak rychlý efektivní 
servis 

podívejte se na přehled 
provedencý operací,  

můžete vyslat stejného 
technika, který prováděl 

poslední zásah nebo 
údržbu na daném zařízení

Zákazník požádal o pomoc
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