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Vad är Premium Access?

Obegränsad sensorhistorik

Telldus Live! är vårt gränssnitt till det smarta hemmet. Med Premium
Access får man tillgång till ännu fler smarta funktioner, utökad
statistik och information. Bland annat ingår obegränsad historik för
sensorer, ökad flexibilitet för att skapa automatiserade händelser och
möjlighet att skicka e-mail och SMS. Nedan är några av funktionerna
och fördelarna man får som Premium-användare.

Obegränsad sensorhistorik istället för 7 dagar i Basic. Sensorvärden
sparas även oftare för att ge ännu mer detaljerad historik.

Skicka SMS-meddelanden

URL-åtgärder i händelser

Skicka automatiserade SMS-meddelanden från Telldus Live!-kontot.
25 krediter är inkluderade i abonnemanget och man kan köpa till fler
när det behövs.

Kalla på URL:er från dina händelser. Endast fantasin sätter
gränserna!

Skicka e-post-meddelanden
Skicka automatiserade mail när något triggas i Telldus Live!-kontot,
till exempel som ett säkerhetssystem för temperaturen i frysen.
Motorvärmare
Se till att motorn i din bil är lagom varm tills du behöver den. Med
denna funktion startar motorvärmaren automatiskt vid rätt tid
beroende på utomhustemperaturen.

Skapa mer flexibla händelser
Premium gör det möjligt att kombinera två villkor med OCH för att
skapa mer flexibla händelser.

Tidig tillgång
Få tidig tillgång till nya funktioner! Premium-användare har tillgång
till nya funktioner före alla andra.
Snabbare respons med IFTTT
IFTTT (If This Then That) ger möjlighet att koppla ihop ditt smarta
Telldus-hem med en uppsjö av andra tjänster. Som Premiumanvändare utförs IFTTT-händelser snabbare, vilket ger en bättre
upplevelse.
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14224

EAN-13			
7330985142246

Antal IF/YF*		KF* typ		Mått
-			
Vikt kort		
140 x 120 mm

* KF = Konsumentförpackning, IF = Innerförpackning, YF = Ytterförpackning

Ingår i VÄRDEKORT PREMIUM
Period:
15 mån PREMIUM ACCESS

Krediter:
25 SMS-krediter
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