
Ons ProService-portaal_ 
Meer voordelen voor  
installateur en bewoners
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Wie kent het niet? Vaak moeten er slechts kleine dingen 
worden aangepast, zoals een functie-update of een 
wijziging in de toewijzing. Niet alleen vervelend voor jou 
als installateur, maar zeker ook voor je eindklant om voor 
deze kleinigheden een afspraak te moeten maken.  
Gelukkig kun je via het ProService-portaal nu heel  
eenvoudig toegang krijgen tot het systeem van de klant. 
Groot voordeel: onnodige bezoeken zijn verleden tijd  
en bewoners hoeven niet aanwezig te zijn.

Onderhoud op afstand
Als bewoners ondersteuning nodig hebben, heb je via het 
ProService-portaal direct toegang tot hun systeem om 
aanpassingen en wijzigingen door te voeren:  
 » Apparaatstatus 
 »  Firmware controleren en updaten
 »  Contactgegevens van de klant
 »  Cloudback-up: configuratie van de klant herstellen 

Minder moeite, meer efficiëntie  
Het voordeel voor zowel bewoners als installateurs is een 
snellere en efficiëntere afhandeling van aanvragen. 
Bovendien zijn reistijden en vervuilende kilometers verleden 
tijd. En mocht een persoonlijk bezoek aan de klant toch 
nodig zijn, dan heb je vooraf snel inzicht in de status.

ONE PLUS Individueel

Systeemmanagement x x x

Cloudback-up  x x x

Onderhoud op afstand  x x x

Mogelijke klantsystemen/ 
-accounts 1 99 > 99

gratis! € 89/jaar individueel*

*Voor een groter gebruiksbereik kun je contact met ons opnemen voor een  
individuele offerte!

 

Gebruik als installateur je bestaande 
myBUSCH-JAEGER-account:
my.busch-jaeger.de/nl/user/login

Direct aan de slag zonder achterdeur:  
het ProService-portaal
Om vrijblijvend kennis te maken met het ProService-portaal 
is de toegang tot het eerste geregistreerde systeem gratis. 
Je bepaalt zelf of je dit communiceert richting je eindklant 
en het dus gebruikt als extra service voor meer klanten-
binding. Je kunt er ook voor kiezen om bewoners een vast 
tarief aan te bieden voor onderhoud/ondersteuning op 
afstand. De eindklant profiteert immers dubbel; niet alleen 
vallen de reiskosten weg, maar ook worden aanvragen 
veel sneller verwerkt.

PLUS biedt meer 
De basisdienst ONE met onderhoud op afstand is gratis.  
PLUS gaat nog een stap verder en biedt klanten als 
maandelijks of jaarlijks abonnement meer functies die 
voortdurend worden uitgebreid. Het abonnement  
kan op elk moment worden opgezegd, maar een jaar-
abonnement eindigt pas na de looptijd, zonder 
restitutie van niet-gebruikte diensten.

ProService-portaal  
Bediening op afstand  
voor de installateur_



Zo eenvoudig is het_

Account registreren  
en instellen
Registreer je heel eenvoudig 
op het ProService-portaal 
met je bestaande 
myBUSCHJAEGER-
inloggegevens.

Eindklanten uitnodigen
Nodig ook bewoners per 
e-mail uit om te profiteren 
van de onderhoudsdienst 
op afstand. Zodra de klant 
de uitnodiging heeft 
aanvaard, verschijnen  
de toegangs gegevens 
van zijn of haar systeem in  
het ProService-account.

Onderhoud op afstand
Nadat de bewoner via de 
Busch-free@home® APP 
next toestemming heeft 
gegeven, heb je via het 
ProService-portaal 24 uur 
toegang tot het systeem 
van je klant om aan-
passingen, wijzigingen of 
een update door te voeren. 
Na 24 uur wordt de toegang 
automatisch geblokkeerd  
totdat deze door de klant 
weer wordt vrijgegeven.

Optioneel – 
medewerkers toevoegen
Geef je medewerkers  
via een uitnodigingsmail 
toestemming om het 
ProService-portaal te 
gebruiken. Als beheerder 
kun je alle geregistreerde
medewerkers bekijken  
en ze aan individuele 
eindklanten toewijzen.

myBUSCH-JAEGER 
Bediening op afstand  
voor de eindklant_
Onze slimme oplossingen voor thuisgebruik zijn al behoorlijk 
intelligent en handig. Iedereen die zijn Busch-free@home®-, 
Busch-Welcome®- of KNX-systeem eenvoudig, veilig en 
uitgebreid op afstand wil bedienen, kan zich namelijk  
registreren op myBUSCH-JAEGER en onderhoud op afstand  
instellen. Hiermee krijg je volledige toegang tot het systeem 
en de mogelijkheid om statusmeldingenof gebeurtenissen 
naar een mobiel apparaat te sturen om te weten wat er thuis 
gebeurt. Als fabrikant garanderen wij dat deze toegang 
altijd veilig is en overeenkomt met de huidige stand van de 
techniek. Bovendien laten we onze systemen regelmatig 
controleren door neutrale instanties zoals de VDE.

ONE PLUS

Aanvullende bescherming ✓ ✓

Integratie externe aanbieders ✓ ✓

Bediening op afstand**

1 huishouden,  
4 mob. apps  

(smartphone/tablet)

8 huishoudens, 10 mob. 
apps (smartphone/

tablet)

Geschiedenis x ✓

gratis! € 2,49/maand of  
€ 24,99/jaar

**Lokaal gebruik en toegang tot de systemen worden hierdoor NIET beïnvloed.

Integratie voor meer mogelijkheden
Via myBUSCH-JAEGER heb je ook de mogelijkheid om 
andere apparaten in bijvoorbeeld Busch-free@home® te 
integreren. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke apparaten 
van Miele en Bosch of spraaksturing met Alexa en Google 
Home Connect.

Ook bij myBUSCH-JAEGER biedt het  
PLUS-abonnement je uitgebreide functies!
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Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de mogelijkheden 
van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan op
faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger Elektro GmbH

Opmerking: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger 
Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet 
uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende 
gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. 
Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van 
de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor 
wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit 
aangegeven op de verpakking.
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