
Altijd inzicht
Uw alarminformatie altijd en overal 

bij de hand.

Ingrijpen op afstand
Directe schakeling naar Priva Operator. 

U kunt direct instellingen aanpassen.

Geen intallatie nodig op locatie
Meteen aan de slag door de online 

toepassing.

Voordelen van Priva
Notification Center

Waarom Priva
Notification Center?

Uw bedrijf staat nooit stil en dus wilt u het meteen 
weten als er een probleem is met een systeem 
in uw kas. Met Priva Notification Center bent u 
altijd op de hoogte van alle actuele en historische 
alarmen in uw kas. Het waarschuwt u wanneer een 
alarm wordt geactiveerd en geeft u gedetailleerde 
informatie, waar u ook bent. Bovendien kunt 
u direct naar Priva Operator schakelen en 
instellingen wijzigen om het probleem op te lossen.

Priva 
Notification Center 
Altijd inzicht in uw alarmen

• 24/7 informatie over alarmen: Een duidelijk 

overzicht van actuele alarmmeldingen zorgt 

ervoor dat u altijd inzicht heeft in zaken en 

incidenten die van belang zijn voor  

uw bedrijfsvoering. 

• Direct actie ondernemen: In geval van een 

alarm kunt u direct actie ondernemen. Bevestig 

het alarm en pas instellingen aan via Operator, 

zodat alles efficiënt blijft verlopen in uw bedrijf. 

• Aanpasbaar aan uw behoeften: Eenvoudig te 

gebruiken en aan te passen aan uw behoeften. 

Bepaal zelf hoe u meldingen wilt onvangen, via 

e-mail of een pushbericht. Bovendien kunt u 

meldingen van bepaalde alarmen uitzetten, als 

ze bijvoorbeeld minder urgent zijn. 



Wilt u meer weten of contact opnemen? Bezoek priva.com/notification-center

Voor uw bedrijfsvoering is het van belang dat u altijd uw alarmmeldingen 

kunt zien, thuis, op het bedrijf en onderweg. Met Notification Center ontvangt 

u altijd alarmmeldingen. U ontvangt de meldingen via e-mail of een push-

bericht. Zo bent u altijd en overal op de hoogte wanneer een alarm optreedt 

en kunt u snel reageren op incidenten. Vanuit het bericht kunt u direct 

doorschakelen naar Priva Operator en instellingen aanpassen.

Altijd inzicht in alarm- 
meldingen waar u ook bent

#creatingaclimateforgrowth

Bij sommige alarmen is het niet nodig direct 

actie te ondernemen. Met Priva Notification 

Center kunt u meldingen permanent of tijdelijk 

uitschakelen (1 uur of 8 uur). Ook is het mogelijk 

om op afstand de alarmbel uit te schakelen. 

Daarnaast kunt u een binnenkomend alarm 

direct bevestigen. Zo blijft de lijst van alarmen 

relevant en weten andere collega’s aan welke 

alarmen al gewerkt wordt.  

De belangrijkste 
alarmen in  
een actueel overzicht

Om aan de slag te kunnen met Priva Notification Center, 

heeft u Priva Connected nodig: het servicepakket met 

essentiële diensten om uw kas op afstand aan te sturen. 

Een Priva Connected abonnement bevat verschillende 

applicaties zoals Priva Operator, Priva Notification 

Center en diensten zoals de Priva Helpdesk en de Priva 

Academy. Om ervoor te zorgen dat u altijd beschikt 

over een toekomstgerichte oplossing met de nieuwste 

software, ontvangt u automatisch doorlopende software-

updates voor online applicaties. Ook de Connext 

software-update is onderdeel van het Priva Connected 

servicepakket. Deze dient door uw Priva partner 

geïnstalleerd te worden. 

Priva Connected
servicepakket

https://www.priva.com/nl/oplossingen/tuinbouw/priva-notification-center
https://www.priva.com/nl/oplossingen/tuinbouw/priva-notification-center

