
BERMAD Connect

Seu link  para a BERMAD

O BERMAD Connect é um aplicativo 
intuitivo e um serviço baseado 
na nuvem que facilita a sua vida, 
agilizando a gestão da solução de 
controle de água e mantendo você 
no controle de todos os aspectos 
do seu equipamento BERMAD, 
na hora e de onde quer que você 
esteja.



O que é o BERMAD Connect?

BERMAD Connect é um aplicativo gratuito e intuitivo 
e um serviço baseado na nuvem que oferece acesso 
rápido a informações essenciais necessárias para 
instalar, operar e manter seu equipamento BERMAD.

Acesso fácil

Obtenha todas as informações necessárias para o seu equipamento BERMAD: modelo, 
número de série, link para a página relevante no site da BERMAD e muito mais. Você 
poderá ver até mesmo a localização exata de todos os seus equipamentos BERMAD, 
o que é um tanto inovador quando se tem tantos equipamentos distribuídos por uma 
grande área.

Instalação fácil

Problemas como esquecer de levar o manual para instalar um novo equipamento 
da BERMAD em campo são coisas do passado. Agora, tudo o que você precisa é ler 
o código QR do novo produto e acessar as instruções de instalação imediatamente.

Fácil de operar e manter

Use o log de serviço on-line para registrar cada ação realizada em seu equipamento 
BERMAD. Com isso você economiza tempo e facilita o monitoramento de manutenções 
e problemas, especialmente ao trabalhar em equipe e por longas horas. E se não 
conseguir resolver um problema específico, você pode entrar em contato com a equipe 
de suporte da BERMAD por meio do formulário de contato no aplicativo ou no site.



Como funciona?

Tudo o que você precisa fazer é baixar e instalar 
o aplicativo BERMAD Connect no seu telefone, 
cadastrar-se como novo usuário e ativar sua 
conta através do e-mail de ativação que você 
recebe.

Depois de instalar o aplicativo, você pode 
digitar o número de série ou ler o código QR 
no equipamento da BERMAD e clicar no botão 
Atualizar localização de cada solução para 
adicionar a localização ao serviço. Você pode 
usar o BERMAD Connect para acessar facilmente 
todas as informações necessárias para instalar, 
operar e manter seu equipamento BERMAD de 
onde quer que você esteja. 

As informações incluem informações de 
produto como modelo, conexões terminais e 
classificação de PN; um link para a página do 
produto na Internet; a localização exata do 
produto; informações de instalação, operação e 
manutenção do produto; um registro de serviço 
de cada produto; e um canal para conectar-
se diretamente com a equipe de suporte da 
BERMAD. 

A BERMAD mantém seus dados seguros e 
protegidos na nuvem, ajuda você a economizar 
muito tempo, manter o controle de tudo, e o 
mais importante, sem custo adicional!

Baixe o aplicativo BERMAD CONNECT, leia os 
códigos QR e pronto!

Para mais informação

Manual do usuárioVídeo do guia rápido  

https://apps.apple.com/il/app/bermad-connect/id1499340979
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bermad.bermad_qr&gl=IL
https://www.bermad.com/wp-content/uploads/BERMAD_Connect_User-manual_V2.pdf
https://youtu.be/47d24iV5BFw

