
Sintal Alarm, aplikacija za spremljanje stanja in dogodkov na alarmnih centralah 23.8.22        

Opis aplikacije 
 
Tehnološko napredna aplikacija 'Sintal Alarm' je namenjena našim naročnikom, da prek nje spremljajo 
stanje in dogodke alarmnih central na svojih varovanih objektih. Aplikacija pošilja potisna sporočila 
vsakokrat, ko se na alarmni centrali objekta zgodi nov dogodek (vklop, izklop, alarm, …) – vrsto spremljanih 
dogodkov lahko naročnik, po potrditvi varnostno nadzornega centra, upravlja sam. 
 
Za ažurno obveščanje aplikacije mora biti na mobilni napravi omogočen in delujoč prenos podatkov. 
Obvestila o dogodkih na alarmni centrali, ki so se zgodili v času, ko prenos podatkov ni bil omogočen, 
aplikacija sprejme ob ponovni vzpostavitvi prenosa podatkov. 
 
Prednosti aplikacije: 

- pošiljanje sporočil o dogodkih na alarmnih centralah 
- potisna sporočila o vklopih/izklopih/alarmih so lahko prilagojena (zvok, vibriranje, prikaz) 
- možnost iskanja, pregleda objektov 
- takojšna vizualizacija stanja alarmne centrale o stanju  
- poljubno iskanje dogodkov v arhivu 
- obvestila o sodobnih trendih varovanja 
- visoka zanesljivost: v primeru nedostopnosti aplikacije zaradi prekinjenega prenosa podatkov se 

pošlje SMS z vsebino dogodka 
 
Aplikacija je narejena po strogih varnostnih merilih in zagotavlja največjo varnost uporabe. Za njeno 
delovanje ne spremljamo nobenih internih podatkov s telefona. Vse, kar nam naročnik sporoči ob 
registraciji, je ime, priimek, telefon in email. 
 
Navodila za namestitev aplikacije: 
 
naprave Android: naprave IOS iPhone in iPad: 

 

 

 

 
Na svoji napravi odprite Trgovino Play.  Na svoji napravi odprite App Store. 

V iskalno polje 'Iščite aplikacije in igre' vtipkajte 'Sintal 
Alarm'. 

V vrstici zavihkov spodaj izberite 'Search'. 

Med rezultati iskanja izberite aplikacijo Sintal Alarm. 
V iskalno polje 'Games, Apps, Stories and More' 
vtipkajte 'Sintal Alarm'. 

Pritisnite na gumb 'Namesti'. Med rezultati iskanja poiščite aplikacijo Sintal 
Alarm in pritisnite na gumb 'GET'. 

Ko bo aplikacija nameščena, pritisnite na gumb 
'Odpri'. 

Ko bo aplikacija nameščena, pritisnite na gumb 
'OPEN'. 

Pojavilo se bo pojavno okno z napisom 'Sintal 
Alarm Would Like To Send You Push Notifications'. 
Za prejemanje potisnih obvestil morate izbrati 
'Allow'. 

V aplikaciji vnesite svoje ime, priimek, e-naslov in telefonsko številko, ki jo uporabljate za 
prejem SMS-ov Sintalovega VNC. Za prijavo se morate strinjati s splošnimi pogoji. Če se z 
njimi strinjate, pokljukajte 'Strinjam se s splošnimi pogoji'. Kliknite na gumb 'Prijava'.  

Ko boste po SMS-u prejeli petmestno potrditveno kodo, jo vnesite v aplikacijo. 

Aplikacija je pripravljena za uporabo. 
 

 


