ISIcatch en ISIportal: simpel en duurzaam
Uw professionele huisvesting moet schoon, hygiënisch en
representatief zijn. Muizen zijn daarom een regelrechte
plaag. Voorkom een muizenplaag nu simpel en
duurzaam met de ISIcatch en de ISIportal. Een innovatief
vangsysteem van ISS Pest Control met permanente online
monitoring.

Heldere rapportages in de ISIportal geven het
management snel inzicht in trends. Met behulp van de
overzichten kunt u direct op de juiste plaats ingrijpen.
Werpt de preventie zijn vruchten af of houdt u een
lek in de keten? Duurzame plaagdierbeheersing wordt
vanzelfsprekend dankzij de ISIportal.
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Veilig en betrouwbaar
De ISIportal is een eigen webpagina binnen het netwerk
van ISS. Op deze manier heeft u geen belasting
van het eigen netwerk. Verder is het mogelijk met
meerdere accounts in te loggen op de goed beveiligde
webomgeving. De ISIcatch en de ISIportal passen
daarnaast perfect in ons pakket van facility services.

Een goed verzorgd pand is voor de positieve beeldvorming van
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De ISIcatch en de ISIportal zijn hiermee simpel,
betrouwbaar en bieden uitstekende preventie. Goede
beheersing van ongedierte vraagt om de innovatieve
producten van ISS Pest Control.
Interesse?
Voorkom en bestrijd nu ongedierte met dit slimme
vangsysteem. Bel ons op 030-2424514 of stuur een
e-mail naar salespestcontrol@nl.issworld.
com. Wij vertellen u graag meer over de
mogelijkheden. Lees meer over de ISIcatch
en de ISIportal op onze website www.
isspestcontrol.com
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