
SOFTWARE-UL INTELIGENT PENTRU DOCUMENTAȚIA 
DVS. DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

✓ Independent de fabricație

✓ Soluții integrate produs cu documente actuale

✓ Acces în fiecare loc, în orice moment, la toate terminalele

✓ Organizat individual

✓ Simplu & rapid



Nu se impune instalarea, se poate folosi online, pe internet 

Folosirea pe orice computer, telefon mobil sau tabletă (independent de IOS, Android, Windows) 

Reglaje 

Selecția mare a unor soluții deja integrate ale produsului 

Completarea și administrarea soluțiilor de produs suplimentare ale altor fabricanți, cu documentele adecvate 

Administrarea rolurilor și drepturilor fiecărui utilizator 

Elaborarea și activarea criteriilor de evaluare individuale pentru descrierea situațiilor de montaj 

Proiecte 

Organizarea clară a mai multor proiecte, cu secțiuni constructive, etaje 

Importul și atribuirea proiectelor de construcții 2D (Documentația se poate elabora și fără proiecte de construcție) 

Exportul tuturor datelor în Excel și Word (Exportul în Excel doar la versiunea Pro și Expert) * 

Arhivarea proiectelor 

Este posibilă prelucrarea în modul Offline (Vă rugăm respectați informațiile din manualul utilizatorului) 

Mesajele de avertizare asociate scanării codului QR la fața locului 

Elaborarea automată a sarcinilor asociate proiectului, în cazul sistemelor nefinalizate 

Generarea codurilor QR și de partițiilor cu export în Word 

Copiile de siguranță zilnice permit o restabilire a datelor vechi/ șterse de până la 15 zile 

Extinderi 

Sunt posibili despărțitori specifici clienților, la cerere (costuri suplimentare de montaj) 

Conexiunea la ERP-ul dvs. sau la banca de date externă, la cerere (costuri 
suplimentare de montaj și mentenanță) 

Extra Backup până la 30 zile (contra cost) 

 Toate performanțele în domeniul accesului, ajustării și proiectării sunt 
incluse în toate versiunile Firelog. 
* Export în Excel doar la versiunea Pro și Expert

Acces 

✓



Versiune Utilizator Coduri QR Memorie date inclusă *** 

Light* 
2 persoane 
(1 admin / 1 montor) 

250 ** 
Coduri / an gratis 

2 GB 
(cca. 500 partiții la 3 fotografii/ partiție) 

Pro 
5 persoane 
(2 admin / 3 montori) 

nelimitat 
5 GB 
(cca. 1250 partiții la 3 fotografii/ partiție) 

Expert 
nelimitat 
(2 admin / nelimitat) 

nelimitat 
10 GB 
(cca. 2500 partiții la 3 fotografii/ partiție) 

Se poate achiziționa memorie suplimentară de date: 

5 GB (cca. 1250 partiții la 3 fotografii/ partiție) / 10 GB (cca. 2500 partiții la 3 fotografii/ partiție) / 20 GB (cca. 5000 partiții la 3 fotografii/ partiție)

* Versiunea Light: Nu există funcția de export a proiectelor Excel și funcția de raportare a sarcinilor

** Coduri QR: În cazul versiunii Light primele 250 coduri din an sunt puse gratuit la dispoziție, iar când acestea 

sunt depășite, se va factura lunar o sumă suplimentară. Dacă nu v-ați consumat codurile QR, acestea sunt 

reportate automat în anul următor. Dacă v-ați decis pentru versiunea Pro sau Expert, puteți să descărcați 

nelimitat coduri QR gratuite. Îndată ce apar costuri de montare suplimentare, se poate realiza o conexiune 

cu părțile externe, pentru a tipări etichetele cu codul dvs. QR clar. 

*** La folosirea unei licențe, se pune la dispoziție un anumit număr de GB spațiu de memorie într-un mediul Cloud 

privat protejat. Dacă s-a consumat această capacitate, se emite automat un mesaj, pentru achiziționarea unui 

spațiu de memorie suplimentar. 2GB corespund la circa 1500 fotografii. 

Prețurile licențelor și memoriei de date suplimentare le obțineți de la 

persoana dvs. de contact competentă de la fața locului. 

www.isopartner.ro 

Timpul de derulare a contractului min. 3 luni – după aceea se poate rezilia lunar la finele lunii (termen 4 

săptămâni). După reziliere, datele dvs. sunt păstrate timp de 30 zile, după care ele sunt șterse. Punem la 
dispoziție datele chiar și după reziliere, vă rugăm ca ne trimiteți o cerere. 

http://www.idt.co.ro/


Meniul și vederea de 

ansamblu a proiectelor 

realizate 

Atribuirea soluțiilor de 

către sistem în proiectul 

de construcții 

Vederea de ansamblu a 

soluțiilor proprii și integrate ale 

produsului de la Promat 




