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Cloud, Security & IOT
IoT vækst workshop og lancering af IoT GPS tracking
Vækst din IT forretning og opdag nye potentielle vækst områder i din forretning med ALSO. Frem til 31/12 har du
mulighed for at tilmelde dig vores IoT workshop og få del i vores intro tilbud på vores nye udvalg af GPS trackere.

Giv din traditionelle IT forretning et BOOST med IoT
ALSO tilbyder IoT hands-on træning, samt træning i ALSOs IoT produktportefølje og dets muligheder.
Vores IoT specialister vil fortælle om muligheder i markedet, mulige proof of concepts, installation og meget mere.
OBS: Begrænset pladser på træningen.
Træningen er for IT partnere, som vil sikre fremtiden indenfor IT branchen med IoT og generere
månedlig omsætning.

Hvad går kampagnen ud på?
Køb adgang til ALSO IoT Platform i ACMP (290 DKK pr./mdr. med årlig binding).
Få 4 timers gratis undervisning i IoT (Værdi: 3.500 DKK)
Få et gratis IoT LTE-M Rapid Development kit (Værdi: 1.000 DKK)
Kontakt din account manager for at høre mere om ALSO IoT Workshop

Lancering af ALSO GPS trackers og intro tilbud på ALSO Asset Tracker
Overvåg dine aktiver i alle miljøer med ALSO Asset tracker, hvor både Geofence eller 24/7 overvågning er muligt.

Oplev og lær Internet of Things
for kun 3700,Pakken indkluderer:
3 tracking enheder* (OYSTER 2)
1 års LTE-M forudbetalt simkort

Kom i gang med at overvåge dine aktiver
Alt-i-en IoT tracking tilbud
Løsningen gælder i 1 år for en fast pris
Nem at sætte op, out-of-box klar løsning
Dækker alle udendørs miljøer

1 års licens til ALSO IoT Platform**

Robust og vandtæt

Gratis online Support

Lav batteriforbrug (3xAA batterier giver op til 7 års levetid).

Overraskende simpelt
* Batteri er ikke inkluderet: hver enkelt enhed skal bruge 3xAA batterier
** Efter 1 år vil omkostningerne pr. enhed være 3 euros/mdr. (inkl. tilslutning)

