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Marketing Bulletin 
  

De nieuwe NOTIFIER
InfoPoint App

ALLE INFORMATIE OP 1 PLAATS

 
  
   

Gratis beschikbaar uit de App store voor iPhone en iPad 
klik hier vanaf uw IOS toestel of zoek naar “Notifier InfoPoint” in de App Store 

        De Notifier InfoPoint App voor 
iPad en iPhone geeft u supersnel en  
eenvoudig, toegang tot alle NOTIFIER 
marketing en technische informatie, 
inclusief: 
 

 

       Altijd “up-to-date” 
De NOTIFIER InfoPoint App installeert automatisch 
updates.  Zo bent u altijd zeker dat u gebruik maakt 
van de laatste product en technische informatie. 

 Brochures 
 Catalogen 
 Certificaten 
 Datasheets 
 Productfoto’s  
 Video’s 
 Bestekteksten 

        Alle informatie op één plaats 
Van technische datasheets tot installatie-instructies, 
de nieuwe App is uitgerust met een krachtige 
zoekfunctie.  Hiermee vindt u in een handomdraai 
de gewenste informatie op het moment dat u ze 
nodig heeft.  

        Na verloop van tijd zal systematisch 
        meer informatie worden toegevoegd.  
        Dit maakt het een “must-have” voor  
        alle Notifier partners. 

        Zeg vaarwel tegen papier 
Met de NOTIFIER InfoPoint App wordt alle 
belangrijke informatie gebundeld op uw mobiel IOS 
toestel. Vanaf nu kunt u die dikke map thuis laten. 

    
 Voor NOTIFIER ESD’s (partners) is er nog meer
De InfoPoint App heeft een login zone, speciaal voor NOTIFIER ESD’s.  Daardoor krijgt u toegang tot alle 
beschikbare informatie waaronder technische handleidingen, FAQ’s en Marketing Bulletins.  
Registreer hier, waarna u een gebruikersnaam en paswoord zal ontvangen.  
 
In geval van problemen met de registratie of het gebruik van de InfoPoint App, kunt u een mailtje sturen naar 
marketing.hls@honeywell.com  
   
Nota’s: 

- Deze applicatie download alle bestanden op uw toestel, zorg daarom dat u over voldoende opslagcapaciteit beschikt alvorens 
de App te installeren.  

- Een Android versie van de Notifier InfoPoint App bevindt zich momenteel in testfase. De lancering van de  Android versie zal 
over enkele maanden worden aangekondigd. 

  
Honeywell Life Safety Benelux  



 
Filiaal België: 
Liege Airport Business Park  
Building B50  
4460 Grâce-Hollogne 
T:   +32 (0) 4 247 03 00  
E:   info.hlsbe@honeywell.com 
W:  www.notifier.be  

 
Filiaal Nederland: 
Rietveldenweg 32A 
5222 AR ´s Hertogenbosch 
 
T:   +31 (0) 73 6273 261 
E:   info.hlsnl@honeywell.com 
W:  www.notifier.nl  

    
Zijn uw gegevens onjuist, dan kunt u uw correcte gegevens hier opgeven. 

Wenst u in de toekomst geen Marketing berichten meer te ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


