PestWatcher

Meten is weten
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Val
inactief

Met PestWatcher
meet u het zeker

De meest complete range producten
voor plaagdiermanagement

Sensoren

Netwerken

Goed plaagdiermanagement is het resultaat van visuele
inspecties, continue monitoring en duurzame preventie.
Wij helpen u hierbij met intelligente producten voor de
professional. U monitort realtime plaagdieractiviteiten,
maar ook menselijk gedrag en klimatologische
omstandigheden.

SensorCloud

MyPestWatcher

Dataregistratie gaat compleet online, van sensoren via
het netwerk naar uw online dashboard en digitale
archief. De MyPestWatcher software ondersteunt u
daarbij met visuele inspecties, taakbeheer en een
gedegen plan van aanpak.
Meten is weten. Met PestWatcher meet u het zeker.

www.pestwatcher.nl

PestWatcher richt u
volledig in naar uw situatie
U kiest wat u nodig heeft en bent ﬂexibel in gebruik.
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Intelligente sensoren registreren plaagdieractiviteiten

2

Data versturen via publiek of privaat netwerk

3

Data verzamelen en verwerken in SensorCloud

4

MyPestWatcher: data raadplegen op PC of mobiel
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Module Dossierbeheer voor digitaal archief

6

Module Plan van Aanpak voor intensief beheer

7

Module Inspectie ondersteunt visuele inspectie

Monitoring & Preventie

Netwerkverbinding voor versturen data

Plaagdieractiviteiten 24/7 monitoren en vastleggen
voor intensieve bestrijding en eﬃciënte inspectie. U
volgt elk detectiepunt volautomatisch. De sensor
registreert de status van een val, beweging in ruimtes
of de stand van een deur of raam. Bij een wijziging
verstuurt de sensor een bericht via het publieke
netwerk van KPN of via uw eigen netwerk. Alle data
landt in de SensorCloud. Daar heeft u continu zicht op
de plaagdieractiviteiten via onze app. U kunt meteen
reageren en communiceren met gebruikers voor
directe actie.

De sensoren versturen hun data via een draadloos
netwerk naar de SensorCloud. Hiervoor heeft u keuze
uit het publieke netwerk van KPN of uw eigen private
netwerk (TTN) met een basisstation. Wij adviseren u
graag over de beste keuze. Voor het private netwerk
leveren wij basisstations met en zonder SIM-slot.

De SensorCloud is ook uw databron voor preventief
plaagdiermanagement. De softwaremodules van
MyPestWatcher ondersteunen u bij inspecties,
risicoanalyses, een gedegen plan van aanpak en een
digitaal archief voor dossierbeheer. Zo legt u een solide
basis voor professionele bestrijding van overlast door
plaagdieren.

Sensoren
Onze intelligente sensoren zijn geschikt voor alle typen
vallen en boxen en voor binnen- en buitengebruik (zelfs
onder water met paalsensor en kabel). Ze werken direct
na plaatsing en activering. Elke sensor meet standaard
ook temperatuur en luchtvochtigheid.

SensorCloud
De SensorCloud verzamelt alle data van alle sensoren,
informeert u en andere gebruikers bij een
statuswijziging (bijvoorbeeld via de PestWatcher app)
en maakt analyses en rapportages mogelijk. Wij werken
met een maandabonnement voor registratie van de
data. Voor een laagdrempelige instap bieden wij de
SensorCloud Entry.

MyPestWatcher softwaremodules
U heeft keuze uit modules voor inspecties,
risicoanalyse, een plan van aanpak en dossierbeheer.
Met de MyPestWatcher app volgt u altijd realtime de
status van vallen op uw smartphone of tablet. Heeft u
eigen software voor plaagdiermanagement? Wij kijken
graag samen met u hoe u deze kunt koppelen aan de
SensorCloud voor actuele en uitgebreide data.

De producten van PestWatcher bestelt u bij uw groothandel of op de website van PestWatcher.
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