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Odkryj TaHoma® suite, innowacyjny pakiet rozwiązań, który został
zaprojektowany z myślą o profesjonalnych instalatorach.
Teraz łączenie domowych urządzeń jest proste i intuicyjne, a także
pozwala oszczędzać cenny czas. Przełącz się na spokój!

O Somfy
Od 50 lat Somfy ułatwia codzienne życie milionom ludzi na całym świecie dzięki swoim
rozwiązaniom typu smart do zarządzania domami i budynkami. Wprowadzamy innowacje
w zakresie automatyzacji i zdalnego sterowania przez internet roletami i zasłonami, bramami
wjazdowymi, bramami garażowymi, zamkami, ogrzewaniem, oświetleniem, kamerami
i alarmami, stawiając potrzeby użytkowników zawsze na pierwszym miejscu.
Każdego dnia tworzymy niezawodne, trwałe i przyjazne środowisku rozwiązania, poprawiające
jakość życia i samopoczucie naszych klientów.

TaHoma® suite
Twoja moc w smart
rozwiązaniach
Sprzedaż, uruchamianie i serwisowanie smart
urządzeń Somfy nigdy nie było tak proste.

TaHoma® switch

TaHoma® pro

Serv-e-Go

TaHoma® switch to nowa smart centrala,
która pozwala sterować połączonymi urządzeniami
domowymi przez internet.
Zapewnia klientom poczucie spokoju,
wyręcza ich w codziennych obowiązkach
i oszczędza cenny czas.

Aplikacja TaHoma® pro na Twoim smartfonie
umożliwia szybkie i niezawodne uruchamianie
wszystkich urządzeń sterowanych przez internet.
Możesz teraz łatwiej zarządzać swoimi instalacjami,
co przekłada się na oszczędność czasu
i wykonywanie większej liczby zadań.

Serv-e-Go to narzędzie on-line firmy Somfy, które służy
do zdalnej konserwacji smart urządzeń. Zapewnia wgląd
we wszystkie instalacje, pomagając zdiagnozować problemy
i lepiej przygotować się do wizyt u klientów. Poświęcaj mniej
czasu na dojazdy, a więcej na czynności, które stanowią
prawdziwą wartość dla Twojej firmy.

MOC ZDOBYWANIA
KLIENTÓW

MOC ŁATWIEJSZEGO
ZARZĄDZANIA

Moc instalatora:

Moc instalatora:

Scenariusz

Dobra oferta
Instalacja rozwiązań wyposażonych w napędy to pierwszy
krok, by codzienne życie Twoich klientów stało się
wygodniejsze. Połączenie zautomatyzowanych urządzeń
z centralą smart TaHoma® to jeszcze większy komfort, dzięki
możliwości sterowania wyposażeniem domu przez internet.
Dobra oferta to łatwiejsza sprzedaż smart urządzeń.

Scenariusz

Wydajna praca
Łatwiejsze zarządzanie wszystkimi
smart instalacjami bezpośrednio
z poziomu aplikacji.

Profesjonalne przygotowanie
Zdalne rozwiązywanie problemów
pozwala skuteczniej przygotować
się do wizyt serwisowych lepiej zaplanować czas i zabrać
odpowiednie narzędzia.

Intuicyjna konfiguracja
Przewodnik w aplikacji TaHoma®
pro przeprowadzi Cię krok po kroku
przez kolejne etapy konfiguracji
smart instalacji.

Dopasowanie scenariuszy do własnych potrzeb
Dwa konfigurowalne przyciski uruchamiania scenariuszy,
które umożliwiają wykonywanie codziennych czynności
jednym dotknięciem.
Wygodne sterowanie
Na trzy różne sposoby: inteligentnym pilotem zdalnego sterowania;
za pomocą aplikacji TaHoma® w domu, poza domem lub
automatycznie; z użyciem kompatybilnego asystenta głosowego.

Pełny wgląd
Stały dostęp do listy wszystkich
zainstalowanych urządzeń
smart i ich aktualnego statusu.

Moc instalatora:

Moc klientów:

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DLA
TWOJEGO BIZNESU

MOC ZDALNEGO
SERWISOWANIA

Większa swoboda pracy
Dostęp do wszystkich instalacji
za pośrednictwem smartfona.

Wygodniejszego zarządzanie domem
Kompletny i otwarty ekosystem Somfy jest kompatybilny
z blisko 300 rodzajami rozwiązań firmy Somfy i wiodacących
producentów na rynku.

Jeden na trzech użytkowników systemu
TaHoma® kupuje średnio dwa nowe
produkty Somfy rocznie, w tym jeden napęd

Większa sprzedaż:
1 centrala TaHoma® = około 10
zainstalowanych produktów

Natychmiastowa reakcja
Szybko serwisuj sprzęt
i zmieniaj konfigurację zdalnie,
bez wychodzenia z biura.
Otrzymuj alerty i podejmuj
niezbędne działania, zanim klienci
zdążą do Ciebie zadzwonić.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
W TWOJEJ PRACY

Szybsze
uruchamianie

Niezawodna
konfiguracja

Szybki dostęp do
wszystkich instalacji

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
ŚWIADCZENIA USŁUG

Stałe czuwanie
i przewidywanie

Mniej interwencji:
oszczędność czasu i pieniędzy

Satysfakcja
klientów

