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Triton Cloud - Framtidens säkerhetsplattform 

Triton Cloud förenklar handhavandet av säkerhetssystem via molnet. I 
en smartphone, tablet eller dator presenteras status på alla anslutna 
system och manövreringar kan enkelt utföras oavsett fabrikat. 
 
Syftet med att koppla in säkerhetssystem som brand, drift, passage 
med mera till Triton Cloud är att alltid ha en snabb och enkel översikt, 
oavsett plats och tidpunkt. 
 
Alla funktioner i Triton Cloud är behörighetsstyrda så att flera personer 
i organisationen kan använda systemet samtidigt och utan att kunna 
styra mer än vad som ska tillåtas. 
 
Triton Cloud har högsta säkerhetsklassning enligt SSL Labs och är 
kompatibel med Foabs övriga produkter Noctu, Sphinx och X2 
Wireless. 
 

Över 40 olika system kan styras via Triton 
Cloud. Passage, inbrott, brand, drift. Allt 
från samma mobila plattform i ett enkelt 
gränssnitt. 

Molnbaserad säkerhet 
 

Foab Systems har över 20 års erfarenhet 
av att integrera säkerhetssystem. Detta 
har resulterat i en öppen plattform där en 
mängd olika system kan integreras i 
samma gränssnitt. 

Spara pengar genom att slippa investera i 
egna servrar. Triton Cloud kräver enbart 
en smartphone, tablet eller dator och är 
kompatibelt med Windows, Android och 
IOS. 
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Idag står smartphones och tablets för över 50 % av 

internetanvändandet. Triton Cloud följer den trenden.  

 

Tydligt och rent användargränssnitt 

En klar och tydlig översikt på anläggningen ger en 

komplett bild över alla händelser. 

 

Via det krypterade gränssnittet kan man till exempel se 

brandlarm, temperaturdiagram eller vilka som passerat 

dörrar i anläggningen. Vill man koppla från rökdetektorer 

eller öppna dörrar är detta också möjligt oavsett anslutet 

system. 

 

Triton Cloud skickar mail och prioriterade SMS vid 

larm eller fel i anläggningen. Triton Cloud använder 

den modernaste krypteringen men för ytterligare 

säkerhet kan egna servrar med befintliga VPN-

anslutningar användas med Triton Cloud Enterprise. 

 

Stöd för de flesta systemen 

Triton Cloud är en öppen plattform där olika typer av 

system kan anslutas. Alla systemen är fullt integrerade 

med både presentation och styrning. 

 

Nedan följer exempel på några av systemen: 

 ARX 

 RCO 

 PW32 

 Galaxy 

 Siemens 

 Consilium 

 Autronica 

 Stanley EBL 

 

Kontakta Foab Systems och låt oss hjälpa er 

mobilanpassa era säkerhetssystem. 

 

Läs mer om Triton Cloud på www.foab.se.  


