
SunSystem giver mulighed for et suverænt overblik over 
produktionen af din bæredygtige energikilde, og reducerer 
dine udgifter. 

CleverHouse er et fleksibelt system, som gør det nemt at 
styre og overvåge alle de tekniske installationer i dine 
bygninger via app’en CleverHouse på din smartphone og 
tablet eller via computerversionen.

Bring dine budskaber helt i 
front med vores intelligent 

InfoScreen.
Med den intelligent skærm 

kan du fremvise 
forbrugsstatistik, nyheder, 
billeder, præsentationer og 

meget mere.
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Vis nemt dine data via en skærmløsning i øjenhøjde. Kommuniker statistik fra CleverHouse samt energiproduktion fra vedvaren-
de energikilder via SunSystem mm. Derudover kan du præsentere alle mulige former for nyttige oplysninger på skærmen. Vis 
eksempelvis dagsprogram, aktivitetskalender, PowerPoint-præsentation, billeder og meget mere.

Al opsætning sker via hjemmesiden:

                      infoscreen.softcontrol.dk

med brugerlogin, så du nemt kan redigere og vise 
forskellige former for indhold på skærmen i din 
virksomhed, organisation, skole eller dit ferie-
center.

Systemet kan håndtere flere infoskærme, og 
du skal blot tilslutte InfoScreen-boksen 
(varenr. 96131823) til en standardskærm via et 
HDMI-kabel eller downloade app’en InfoScreen 
til dit Android SmartTV.

Med InfoScreen kan du konfigurere både dashboards og infoskærme.

InfoScreen kan bruges af alle også uden tilkobling af CleverHouse eller SunSystem. Du skal blot 
oprette en brugerprofil med en fast månedlig ydelse pr. opsætning.

Download app på:

Dashboard vises via et URL-link og består at felter hvor du kan indsætte ønskede data - alt fra 
billeder til forbrugsdata.
Infoskærme vises via InfoScreen-boksen eller via et SmartTV. Her kan du konfigurere og skifte 
automatisk mellem flere opsætninger, f.eks. skifte mellem forbrugsdata og dagens nyheder fra 
verden til stemningsbilleder. 
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Følg os på CVR-nr. 34087245 

SoftControl udvikler og leverer intelligente, tekniske installatio-
ner til både private og erhverv.

Med online styring og overvågning af alt lige fra energi, el, vand, varme, tempera-
tur, fugt, tyverialarmer, solceller, varmepumper til ventilation kan du spare på 
forbruget, men også opnå sikkerhed, komfort og overblik.

Hos SoftControl hjælper vi vores kunder til den bæredygtige omstilling ved at støtte 
op om følgende af FNs Verdensmål.

Vodskovvej 135, 9310 Vodskov

+45 70 25 78 50www.softcontrol.dk

info@softcontrol.dk

DASHBOARD

Overvåg strøm-, vandforbruget mm.
Udnyt resourcerne korrekt
Opnår optimal CO2-besparelse
Tilknyt kalender for at fortælle bygge-
pladens arbejdere omkring vigtige 
møder og deadlines
Samarbejdspartnere vises
Fokuspunkter i byggeriet mm.

Byggeplads

INFOSKÆRM

Byd dine gæster velkommen
Vigtig information 
Åbningstider i receptionen
Dagens menu i restauranten
Budskaber og nyheder
Handling til den grønne omstilling
Stemningsbilleder af hotellets facilite-
ter mm.

Hotel
Fortæl besøgende hvordan storcente-
ret opnår optimal energibesparelse 
Oversigt med kort
Vigtige oplysninger og nyheder
Tilbud fra de forskellige butikker og 
restauranter
Bus- og togafgange 
Energiforbrug mm. 

Storcenter
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