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Marketing Bulletin 
  

 

 
InfoPoint App 

nu ook voor Android 
 

 ALLE INFORMATIE BINNEN 
HANDBEREIK 

 
  
   

Na de lancering van de InfoPoint App voor iOS, is de 
populaire applicatie nu ook beschikbaar voor Android.   

 
Android smartphone- en tabletgebruikers kunnen vanaf nu de Notifier InfoPoint App 

installeren. Klik hier om meteen door te gaan naar de Google PlayStore. 
 

 
 

 

        De Notifier InfoPoint App  geeft u na  
       installatie, snel en eenvoudig toegang tot alle 
       NOTIFIER informatie, inclusief datasheets,  
       catalogen, certificaten, productfoto’s, video’s,  
       Marketing Bulletins, …. 

 

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

    

       
        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.  
 

  
        Zeg vaarwel tegen papier 

Met de NOTIFIER InfoPoint App wordt alle belangrijke 
informatie gebundeld op uw mobiel toestel. Vanaf nu 
heeft u steeds alle recente informatie binnen 
handbereik. 
 

    
  Exclusief voor NOTIFIER ESD’s (partners) 

De InfoPoint App beschikt over een login zone die toegang geeft tot nog meer documenten, inclusief alle 
Technische bulletins, technische handleidingen en FAQ’s.  
Registreer u hier, na ontvangst en goedkeuring van uw aanvraag, ontvangt u uw gebruikersnaam en paswoord.  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rapidrabbit.fchwls.notifier�
http://www.notifier.nl/infopoint/infopointregform.asp�


Voor support in geval van problemen met de registratie of het gebruik van de InfoPoint App kunt u een email naar 
marketing.hls@honeywell.com sturen. 
   
Nota’s: 

- Deze applicatie downloadt alle bestanden op uw toestel. Zorg daarom voor een verbinding met een Wifi netwerk en dat u 
over voldoende opslagcapaciteit beschikt alvorens de App te installeren (+/- 1GB). 

- Heeft u reeds een paswoord en login voor een iPAD, maar belt u met een Android smartphone? Geen probleem, uw login 
gegevens zijn bruikbaar op beide toestellen.  

  
Honeywell Fire Safety 
 
Filiaal België: 
Liege Airport Business Park  
Building 50  
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.  
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