MOHAnet IoT alkalmazas ertekesíto
Az a személy, aki a MOHAnet termékeivel kapcsolatban általános rendszer
ismerettel rendelkezik. Képes felmérni a vállatoknál értékesíthető
szolgáltatásokat. A szolgáltatások sikeres értékesítéséhez ki tudja emelni a
MOHAnet termékek előnyeit a konkurens gyártókéval szemben.
Tanfolyam ideje: 2 nap (2x6 óra)

I.






A MOHAnet rendszer üzleti előnyeinek ismerete

3x45 perc

Vállalati erőforrás felügyelet ismertetése, a VEF prezentáció ismereteinek elsajátítása.
A vállalati erőforrás felügyelet készülékeinek bemutatása és üzleti előnyeinek ismertetése.
A vállalati erőforrás felügyelettel kapcsolatos esettanulmány bemutatása.
A MOHAnet által létesített és üzemeltetett Dedikált Corporate APN hálózat előnyének
ismertetése.
A MOHAnet által üzemeltetett Szolgáltatás-felügyeleti diszpécserközpont szerepének és
előnyeinek ismertetése.

Irodalom:







II.




Cégismertető
Architektúra
Díjak, elismerések
Vállalati Erőforrás Felügyelet PPT
MOHAnet Sales PPT
Esettanulmányok

Technológia és alkalmazások ismerete

4x45 perc

Mercurio Commander - Komplex bevetés irányítási távfelügyeleti szoftver hasznossága.
Mercurio Observer - Komplex járműflotta telemetriai szoftver hasznossága.
Monitoringbook – Végfelhasználók számára készült távfelügyeleti szoftver hasznossága.

Irodalom: Mercurio Commander kézikönyv, Mercurio Observer kézikönyv, Monitoringbook kézikönyv


ALARM

Akár 1 perces életjel. DUAL MODEM-DUAL SIM


FIRESIGNAL

Gyűjtött és szelektív tűzátjelzés. DUAL MODEM-DUAL SIM


NAVIGATOR

Járműlogisztika és járművédelem egyben. Jelzés Observerben (logisztika) és Commanderben vagy
Android Commanderben (járműfelügyelet)! Esemény alapú jelzés továbbítás!


VARIO MEDCARE

Segélykérés, normál mobiltelefon, nyomkövetés, eü. eszköz csatlakozás és gyógyszerbevitel kontrol


VARIO PATROL

Normál járőrellenőrző funkciók mellett, szolgálatváltás, csomag átadás, kulcsátadás, jármű ellenőrzés


ELEVATOR

Új lift beüzemelése esetén kétirányú hangkapcsolat szükséges, a készülék ÉMI tanusítvánnyal
rendelkezik


CHECKPOINT

Közterület felügyelet vandálbiztosan


THERMOWATCH

Hőmérséklet távfelügyelet grafikonos megjelenítéssel


TELEMATIC

Komplex italautomata felügyelet, az automatából kinyert gyári kódok alapján


iMachine

Különböző szolgáltatásokkal felruházható telemetriás készülék komplex szolgáltatások
megvalósítására

Irodalom:




III.







Képes Terméklexikon
Képes Termékkatalógus
A készülékek műszaki adatlapjai

Dokumentációk, nyomtatványok, szerződések ismerete
3x45 perc
Projektbefoglalás szabályai
Projektbefoglalási nyomtatvány
Pilotmegrendelő nyomtatvány
Pilot kiértékelő jegyzőkönyv
Árajánlatsablon
VEF szerződés (Alkalmazás Szolgáltatási Szerződés)










Folyamatvizsgálati jegyzőkönyv
Megrendelőlap
Igényfelmérő lap
Folyamatábrák
Értékelőlap
Értékesítési terv
GANT diagram a folyamatokról
Telefonscript

Irodalom:




IV.

Alkalmazástechnikai kézikönyv
Okos település
Képregény (megoldásaink)

Összegzés, számonkérés

1-2-3-as témák egymással való összekapcsolása
Szóban és írásban a megtanult és elsajátított dolgok visszakérdezése.

2 x 45 perc

