
Sintal v koraku z digitalizacijo – 
mobilna aplikacija Sintal Alarm

Informacija o stanju na varovanem objektu je 
informacija, ki jo naročniku želimo sporočiti na način, ki 
bo hiter, zanesljiv in verodostojen. Današnja tehnologija 
nam omogoča pestro izbiro in ni lahko izbrati poti, po 
kateri bomo odpošiljali sporočila naslednjih nekaj let. 

Do sedaj smov ta namen uporabljali SMS sporočila, ki so 
bila pri naših uporabnikih zelo dobro sprejeta. Naročnik 
je bil v primeru kakršnega koli dogodka na objektu o vrsti 
dogodka in času njegovega nastanka obveščen preko 
SMS sporočila. Vsak dan pošljemo našim naročnikom 
okrog petnajst tisoč SMS sporočil. Številka je velika, zato 
smo bili mnenja, da je potreben prehod na tehnologijo, ki 
bo brez ozkega grla in bo našim naročnikom prinašala 
dodatne funkcionalnosti.

Odločili smo se, da našim naročnikom ponudimo 
mobilno aplikacijo, ki bo zamenjala stari način 
obveščanja preko SMS sporočil. Od sedaj naprej bodo 
naročniki prejemali obvestila na svoj telefon preko 
“push notification” sporočil. Gre za vrsto sporočil, ki 
jih poznajo vsi uporabniki mobilnih telefonov (Android, 
IOS …). Prejeto sporočilo se prikaže na ekranu skupaj 
z zvočnim opozorilom. Lahko kreiramo posamezne 
profile ob različnih vrstah sporočil, kar pomeni, da lahko 
izberemo način zvoka in prikaza sporočila – v praksi to 
pomeni, da je zvočni signal za vklop in izklop drugačen 
kot na primer za alarm. 

Kaj pravzaprav je aplikacija Sintal Alarm in kaj 
omogoča? 
Je pripomoček, ki uporabniku omogoča, da lahko 
v vsakem trenutku preveri stanje svojega objekta 
(je vklopljen, izklopljen …) in pregleda vsa prejeta 
sporočila. Aplikacija omogoča vrsto uporabnih filtrov za 
hitro poizvedbo in prikaz želene informacije. 

Koncept obveščanja in delovanja aplikacije je takšen, da 
naročnik sam definira, kaj želi prejemati za posamezen 
objekt. Za uporabnike z več objekti smo dodali opcijo 
pregleda svojih objektov in sektorjev. S tem načinom 
lahko samo z enim vpogledom ugotovijo, ali je sektor 
(objekt) vklopljen ali izklopljen. Stanje objekta oziroma 
sektorja hitro razberemo tudi s pomočjo barve, s katero 
je označen. Aplikacija je enostavna za uporabo in prinaša 
nove funkcionalnosti, ki so še kako dobrodošle pri 
zagotavljanju boljšega nadzora nad varovanimi objekti.

V mesecu septembru bomo vse naše naročnike obvestili 
o novi aplikaciji preko SMS sporočila, ki bo vsebovalo 
povezavo do aplikacije Sintal Alarm. V primeru, da naročnik 
že dobiva SMS sporočila o stanju objekta(ov), bo aplikacija 
po namestitvi in registraciji samodejno prevzela obstoječi 
način obveščanja in ga zamenjala s “push notification” 
sporočili. Ob registraciji, skozi katero vas bo vodil program, 
se bo izvedla verifikacija vaših kontaktnih podatkov. 
Po uspešni verifikaciji aplikacija začne služiti svojemu 
namenu. Želimo vam prijetno in varno uporabo.
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