TaHoma® suite
Puterea conectivității
Vânzarea, activarea și întreținerea echipamentelor
conectate Somfy devin mai simple ca niciodată.

TaHoma switch

BENEFICIILE
CLIENȚILOR DVS.

TaHoma switch este prima unitate inteligentă
de comandă care centralizează și conectează
echipamentele din locuință, facilitând acțiunile zilnice
ale clienților dvs. și aducând mai mult confort și
stare de bine.

Beneficiile partenerului Somfy:
Diferențiator în procesul de vânzare
Instalarea echipamentelor motorizate este primul pas
spre confortul locatarilor. Adăugarea conectivității
oferite de unitatea de comandă TaHoma aduce
beneficii suplimentare valoroase. Reprezintă un
element de diferențiere care poate înlesni vânzarea.

Scenariu
Scenariu

Beneficiile clienților:
Scenarii personalizate
Are două butoane de pornire a scenariilor pe care le
pot personaliza în funcție de nevoile acestora.
Ușor de controlat
În 3 moduri diferite: control inteligent cu unitatea
de comandă dintr-o singură apăsare pe cele două
butoane; acasă, de la distanță sau automat cu
aplicația TaHoma; cu ajutorul unui asistent vocal
compatibil.

VALOARE ADĂUGATĂ
PENTRU AFACEREA TA

O experiență Smart Home completă
Ecosistemul deschis și scalabil Somfy este compatibil
cu aproape 300 de game de produse Somfy și ale
unor importante mărci pentru casa conectată.

În medie, 1 din 3 proprietari
de TaHoma cumpără 2 noi produse Somfy
pe an, din care unul cu motorizare.

Vindeți mai multe echipamente:
1 TaHoma = aproximativ 10
produse instalate

TaHoma pro

ACTIVARE
RAPIDĂ ȘI EFICIENTĂ

Aplicația TaHoma pro pentru mobil de la Somfy
vă ajută să puneți în funcțiune rapid și fiabil toate
echipamentele conectate. Instalațiile conectate vor
fi mai ușor de gestionat, iar configurarea va fi ghidată
pas cu pas ajutându-vă să economisiți timp și elimină
riscul de a face greșeli.

Beneficiile dvs.:
Sunteți mai eficient
Gestionare mai simplă a tuturor
echipamentelor conectate direct din aplicație.
Configurare intuitivă
Îndrumare pas cu pas pentru configurarea unui
echipament conectat și reglarea corectă a
motoarelor, fără riscul de a face greșeli.
Lucrați din mers
Toate instalările efectuate sunt disponibile pe
smartphone, accesibile dintr-o atingere.

VALOARE ADĂUGATĂ
PENTRU ECHIPAMENTELE
INSTALATE

Punere rapidă
în funcțiune

Configurare fără
probleme

Acces rapid la toate
echipamentele conectate

Serv-e-Go

BENEFICIILE
DIAGNOSTICĂRII
DE LA DISTANȚĂ

Serv-e-Go este instrumentul Somfy de întreținere online pentru
echipamentele conectate. Vă oferă o imagine de ansamblu
a tuturor echipamentelor instalate, ajutându-vă să faceți
diagnosticarea de la distanță și să vă pregătiți intervenția în cel
mai bun mod. Petreceți mai puțin timp pe drum și mai mult timp
cu activități care au o valoare adăugată pentru afacerea dvs.

Beneficii:
Vizibilitate completă
Țineți evidența tuturor echipamentelor
conectate instalate și vizualizați starea lor
curentă.
Fiți cu un pas în față
Depanarea la distanță vă permite să
vă pregătiți mai bine pentru vizitele de
service, prin planificarea timpului și a
echipamentului necesar.
Răspuns rapid
Reparați rapid echipamentele și
reconfigurați-le de la distanță, fără să vă
deplasați. Primiți alerte și acționați evitând
deplasările inutile.

VALOARE ADĂUGATĂ
SERVICIILOR OFERITE

Vizualizare
și anticipare

Mai puține deplasări:
economisiți timp & bani

Clienți
multumiți

Descoperiți TaHoma suite, cea mai recentă inovație Somfy
care face conectivitatea mai simplă, mai accesibilă și mai
intuitivă, oferindu-vă puterea de a conecta produsele smart.
Un trio de instrumente complementare și exclusive:

TaHoma pro
TaHoma switch

Serv-e-Go

Găsiți mai multe informații despre
TaHoma suite pe somfypro.ro

Dezvoltate având în vedere confortul, ușurința în utilizare, securitatea și sustenabilitatea,
inovațiile noastre automatizează și conectează rulouri, jaluzele și perdele, porți și uși de
garaj, sistemele de încălzire și iluminat, sisteme de alarmă și multe altele. Ne-am angajat să
creăm soluții utile, accesibile tuturor, proiectate pentru prezent și viitor.
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Despre Somfy
Somfy este liderul mondial în furnizarea de sisteme de control automatizat pentru tehnica
de umbrire și acces în locuințe și clădiri comerciale. Compania a fost fondată în Franța, în
anul 1969. Portofoliul include o ofertă globală adaptată tuturor tipurilor de aplicații.

