KEYLINE HUB
INSTALE A NOSSA
APP HOJE!

UM PONTO DE ACESSO
PARA O MUNDO KEYLINE!

GESTÃO DE
MÁQUINAS

MODO RÁPIDO
PARA SOLICITAR
SUPORTE

Descarregue agora para registar a sua
máquina e descobrir o mundo dos serviços
Keyline ao seu alcance!

NOTIFICAÇÕES
DE ATUALIZAÇÕES
DE SOFTWARE

CONTEÚDO
EXCLUSIVO

A NOVA APP:

KEYLINE HUB
Keyline HUB é a app desenvolvida exclusivamente para
a gestão de dispositivos Keyline.
É o novo ponto de acesso ao mundo Keyline para se manter
atualizado com os novos recursos e serviços dedicados a todos
os proprietários de máquinas Keyline.
Através desta nova app pode monitorizarar a máquina graças a
estatísticas dedicadas, solicitar suporte técnico de forma direta
e imediata, descarregar os manuais e guias e ter acesso direto a
todas as novidades relacionadas ao mundo Keyline.
Keyline HUB é a plataforma para gerir os seus negócios
diretamente do seu smartphone!
Para cada ferramenta pode aceder a um extenso menu de
serviços dedicados e, juntos, integrados com KCT e KDT,
completam a solução Keyline.

OS DADOS QUE VOCÊ PRECISA NA PONTA
DOS DEDOS!
Graças ao recurso de estatísticas, você
sempre terá uma visão geral do desemESTATISTICAS penho do produto Keyline.

VÍDEO
TUTORIAL

DOCUMENTOS

TUTORIAIS DETALHADOS PARA
SUA MÁQUINA!
Cada máquina tem uma secção de vídeo
tutorial dedicada que o irá guiar no uso
do produto.

SUPORTE

RECURSOS

SOLICITAR SUPORTE NUNCA
FOI TÃO FÁCIL!
Pode solicitar suporte técnico diretamente
através do aplicativo. pode anexar fotos e
vídeos à solicitação de suporte.

COMPRE RECURSOS ADICIONAIS COM
APENAS UM CLIQUE!
A secção de recursos permitirá que
compre recursos adicionais para as suas
ferramentas.

MANUAIS, CERTIFICAÇÕES E MUITO MAIS!
Todos os documentos relativos à máquina estarão
disponíveis num lugar único: tudo o que precisade
visualizar é simples de encontrar e fazer o download.

MULTI-LINGUAGENS

GRÁTIS

DISPONÍVEL PARA DISPOSITIVOS
ANDROID VERSÃO 7.1 E ACIMA

