
SMARTER HOME

Ons installateursportaal 
Jouw voordeel   
–

Support:
faq-busch-jaeger.nl



 
Registreer je en blijf altijd up-to-date:
busch-jaeger.nl/installateursportaal

Waarom een  
installateursportaal?
–

Onderhoud op afstand
Als een klant ondersteuning nodig heeft, kan de installa-
teur via het installateursportaal direct toegang krijgen tot 
het Busch-free@home®-systeem van de klant om zo 
aanpassingen en wijzigingen door te voeren. 

In het kort
Het installateursportaal biedt installateurs op elk 
gewenst moment een overzicht van de geïnstalleerde 
Busch-free@home®-systemen bij bewoners. Dit 
uiteraard met toestemming van de klant. Zo kan op 
afstand het aantal van alle aangesloten sensoren en 
actoren, en de geïnstalleerde firmwareversie worden 
bekeken. Bovendien kan het System Access Point 
worden gebruikt om op afstand verbinding te maken 
met het systeem van de klant. 

Minder tijd, 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.

Eenvoudige bediening
De integratie van het installateursportaal in 
myBUSCH-JAEGER maakt een naadloze integratie 
mogelijk van de mogelijkheden voor onderhoud op 
afstand in Busch-free@home® – zonder USB-interface, 
maar gewoon via het web.



Waarom een  
installateursportaal?
–

Zekerheid – voor iedereen
–

Direct beginnen zonder achterdeur
Wij bieden installateurs een gratis proefperiode aan om 
vrijblijvend het installateursportaal te leren kennen. Zo  
kun je zelf bepalen of je hiermee aan de slag wilt richting  
je eindklant en het dus gebruikt als extra service voor 
meer klantenbinding. Bovendien kun je bewoners gratis 
onderhoud/ondersteuning op afstand aanbieden  
gedurende het eerste jaar na aankoop van hun Busch-
free@home®-systeem.

Voordelen van onderhoud op afstand
 » Inzicht in de installatie van de klant
 » Vergroten van de klantenbinding
 » Snellere reactietijd op verzoeken van klanten 
 » Beter en sneller inzicht in problemen 
 » Vermijden van afspraken en reistijden 
 » Minder vervuilende kilometers
 » Optimaal gebruik van operationele middelen

Kosten
Onderhoud op afstand van het klantsysteem via het 
portaal is gratis. Voor de integratie van meerdere klanten 
wordt een jaarlijks bedrag van 89 euro in rekening 
gebracht.



Met zekerheid tevreden klanten
Voor eindklanten is de kracht van het portaal direct 
duidelijk, want de klant krijgt volledige transparantie en 
is verzekerd van veiligheid. Zo kan alleen de eigenaar 
van het systeem de installateur voor maximaal 24 uur 
toegang verlenen via een beveiligde, gecodeerde 
end-to-end verbinding. Deze verbindt het installateurs-
portaal en het System Access Point met elkaar.

Elke keer dat er toegang wordt verleend (persoon,  
tijd en duur) en elke wijziging aan het systeem van  
de klant wordt geregistreerd en onveranderlijk weer-
gegeven voor de gebruiker en installateur. Bovendien 
kan de verleende toegang op elk moment door de 
eindgebruiker worden beëindigd. Dat schept 
vertrouwen. Klanten kunnen immers op elk moment 
zien wanneer en hoe lang de installateur aan het 
systeem gewerkt heeft. 

Een ander voordeel voor de klant is het wegvallen van 
reiskosten en een aanzienlijk snellere verwerking van 
zijn aanvraag.



Zo simpel is het
– 
 

Registreer en maak een account aan
Registreer je heel eenvoudig op het 
installateursportaal met je myBUSCH-
JAEGER-inloggegevens.

Creëer eindklanten
Nodig ook bewoners per e-mail uit 
om te profiteren van de onder-
houdsdienst op afstand. Je kunt hen 
dan (met toestemming) ondersteunen 
via het installateursportaal.

Onderhoud op afstand
Nadat de bewoner toestemming heeft 
gegeven voor 24-uurstoegang, kan de 
installateur via het installateursportaal 
toegang krijgen tot het Busch-free- 
@home®-systeem van de klant, om  
zo aanpassingen en wijzigingen op 
afstand door te voeren.

Heb je interesse? Neem contact op met je contact-
persoon bij Busch-Jaeger voor meer informatie.

Creëer medewerkers
Geef je medewerkers via een 
uitnodigingsmail toestemming om het 
installateursportaal te gebruiken.  
Als beheerder kun je alle geregistreerde 
medewerkers bekijken en ze aan 
individuele eindklanten toewijzen.
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Opmerking: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet 
of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schrifte-
lijke 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 
handels merken. 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.

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




