
O sistema Texecom Connect dá aos utilizadores o poder de controlar os seus sistemas de segurança. Disponível em 
dispositivos Android ou iOS, a aplicação Texecom Connect dá aos seus utilizadores a possibilidade de controlarem 

os sistemas de segurança Premier Elite diretamente a partir dos seus 
smartphones ou tablets compatíveis.

A Texecom Connect V2 é a nova versão da aplicação Texecom Connect. 
Com a mesma interface do utilizador intuitiva, a Texecom Connect V2 
permite agora aos instaladores profissionais gerirem o seu portfolio de 
utilizadores da aplicação diretamente a partir da sua conta Texecom 
Cloud.

Adicione novos utilizadores, faça a migração de utilizadores atuais 
da Texecom Connect, faça a gestão do seu portfolio. Com um nível 

de adesão gratuita Texecom Cloud e gestão gratuita da 
aplicação Texecom Connect, a Texecom 
Connect V2 não tem quaisquer custos.

Texecom Connect V2
Aplicação do utilizador do sistema Texecom com gestão por  
instaladores profissionais 

Conecte a sua vida
à sua casa
e à sua segurança

A Texecom 
Connect V2 é 

agora disponibilizada 
a partir da  

Texecom Cloud

Os membros Texecom Cloud Gold têm vantagens premium, tendo 
a possibilidade de desativar ou eliminar utilizadores remotamente 
e assinalar as aplicações dos utilizadores com o logotipo da sua 
empresa. 

Para além da gestão de utilizadores de aplicações baseada 
em nuvem, a Texecom Connect V2 inclui um conjunto de 
caraterísticas excecionais: 

• Velocidade e desempenho melhorados
• Migração automática de utilizadores atuais da Texecom 

Connect para a V2
• Experiência de inscrição de utilizadores melhorada
• Compatibilidade com o futuro comunicador SmartCom 4G
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Existem duas interfaces do utilizador para adicionar um sistema à sua conta Texecom Cloud:

Efetuar novas instalações com a aplicação Texecom Connect V2

Todas as novas instalações requerem agora que o local seja introduzido na sua conta Texecom Cloud. 

Se não tiver uma conta, pode criar uma em https://cloud.texe.com/signup.html

Local móvel:

https://cloud.texe.com/mobile

OU

Na sua conta Texecom Cloud, pode criar um local antes de conectar um painel, o que significa que pode introduzir as 
informações dos utilizadores no escritório durante a preparação, bastando depois anexar o painel ao local quando lá 
chegar.

Crie já uma conta gratuita Texecom Cloud!

GUIA DO INSTALADOR TEXECOM CONNECT V2 Texecom ©2020

https://cloud.texe.com/signup.html
https://cloud.texe.com/mobile
https://cloud.texe.com/signup.html?package=trial


Instalar o painel de controlo e configurar o 
SmartCom

Gerar código da aplicação Adicionar o local à Texecom Cloud 
(móvel ou desktop)

Conectar o painel ao local Adicionar utilizador ao local e enviar e-mail 
ao utilizador com as instruções de início de 

sessão da aplicação Connect V2

O utilizador final cria uma palavra-passe a 
partir da hiperligação no e-mail e segue as 

instruções no ecrã

O utilizador final descarrega a aplicação 
Texecom Connect V2 e segue as instruções 

no ecrã

O utilizador final insere o nome de  
utilizador/palavra-passe 

anteriormente criados

O utilizador final insere o código de  
utilizador do painel para iniciar sessão

Como gerir a sua nova instalação Connect V2 do cliente:

1 2 3

4 6

7 8 9
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Selecionar plano de serviços*

Visibilidade da aplicação Connect V2
Gestão do sistema e da aplicação V2 (1 ano)
Gestão do sistema e da aplicação V2 (3 anos)

5

*A funcionalidade de Visibilidade da aplicação Connect V2 é gratuita, sendo que a gestão do sistema e da aplicação 
V2 é cobrada à tarifa habitual por painel da Texecom Cloud e permite a configuração, manutenção e gestão do painel 
Premier Elite.
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Atualizar a aplicação Texecom Connect V1 dos clientes para a aplicação Connect V2
A escolha é sua...
• Gerir os seus clientes. Adicione os clientes à sua conta Texecom Cloud apenas como clientes da aplicação Connect 

ou como clientes da Texecom Cloud e tenha a facilidade de gerir a utilização que fazem da aplicação Connect a partir 
da sua conta Cloud.

• Permitir que os seus clientes atualizem por si a aplicação Connect. Pode informá-los diretamente ou iremos nós 
avisá-los através da notificação Push no prazo de 3 meses. Se os clientes seguirem esta via, os seus sistemas não 
ficarão associados à sua conta Texecom Cloud (a não ser que já sejam clientes Texecom Cloud).

• Nada fazer. A aplicação Texecom Connect V1 continuará a funcionar durante, pelo menos, 6 meses.

Como gerir a atualização Connect V2 do cliente:

Envie aos seus clientes informações sobre 
como atualizar para a aplicação Connect V2

O utilizador final descarrega a aplicação 
Texecom Connect V2 e segue as instruções 

no ecrã

O utilizador final cria um nome de utilizador 
e palavra-passe

As definições da aplicação Connect V1 
foram detetadas e automaticamente  

transferidas

O utilizador final elimina a aplicação  
Connect V1

O utilizador final gera um código da  
aplicação 

(válido durante 60 min.)

Adicionar o local à Texecom Cloud 
(móvel ou desktop)

Conectar o painel ao local

Assegure-se de que a aplicação 
Connect atual dos seus clientes 
pode ser atualizada

V1 V2

1 2 3

4 5 6

7 8

V1

V2

Selecionar plano de serviços*

Visibilidade da aplicação Connect V2
Gestão do sistema e da aplicação V2 (1 ano)
Gestão do sistema e da aplicação V2 (3 anos)

9

*A funcionalidade de Visibilidade da aplicação Connect V2 é gratuita, sendo que a gestão do sistema e da aplicação 
V2 é cobrada à tarifa habitual por painel da Texecom Cloud e permite a configuração, manutenção e gestão do painel 
Premier Elite.

Guia do Utilizador Final >
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Como podem os clientes atualizarem por si a aplicação Connect V2:

Não esquecer: Se não adicionou o painel ao seu serviço em nuvem, não poderá prestar suporte ou gerir a instalação dos 
seus clientes. Adicionar o painel ao serviço em nuvem não tem quaisquer custos e permite-lhe usufruir da função de 
Visibilidade da aplicação Connect V2.

O utilizador final descarrega a 
aplicação Texecom Connect V2

O utilizador final cria um nome de utilizador 
e palavra-passe

1 2

As definições da aplicação Connect V1 
foram detetadas e automaticamente  

transferidas

O utilizador final elimina a aplicação  
Connect V1

V1 V2

3

4

V1

V2

Crie já uma conta gratuita Texecom Cloud!
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