
MANAGE MY  
SOFTENER

Ons cloud platform biedt u een hoogwaardige oplossing om uw 
waterontharders vanop afstand te raadplegen en te wijzigen. 
Voor de eindgebruiker is ‘Manage My Softener’ de basis voor 

een zorgeloze waterontharder.





OVER HET 
PLATFORM
Pollet Water Group creërde een cloud platform om OEM-
klanten, installateurs en eindgebruikers  toegang te geven 
tot hun waterontharders via Wifi-verbinding. Dankzij het 
‘Manage My Softener’ platform, bieden we installateurs 
en OEM’s de mogelijkheid om de verbonden ontharders 
op afstand te monitoren. De eindgebruiker kan via een 
mobiele webapplicatie zijn toestel raadplegen om o.a. 
het zoutniveau en het waterverbruik op te volgen. OEM-
klant kunnen bovendien het platform personaliseren en 
‘branden’.  



DOELMARKT ?
We mikken met dit platform op OEM-klanten en installateurs. We bieden 
u een gebruiksvriendelijk platform in de cloud om u al uw geïnstalleerde 
waterontharders op te volgen. Uw klant geniet op zijn beurt van een  
zorgeloze waterontharder. De eindgebruiker kan via de eenvoudige 
webapplicatie zelf zijn waterontharder raadplegen zonder de instellingen 
van de klep te ontregelen.

Dankzij de webapplicatie, kan de 
eindgebruiker het huidige debiet nagaan, 
de resterende capaciteit bekijken, het aantal 
dagen tot de volgende regeneratie volgen 
en de historische resterende capaciteit 
consulteren. 
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OVER
UW TOESTEL

De ontharder is uitgerust met een klep die via Wifi geconnecteerd wordt zodat u van 
op afstand de ontharder kan raadplegen en programmeren. Dankzij de aantrekkelijke 

en gebruiksvriendelijke visualisering op het platform ‘Manage My Softener’ kunnen 
OEM-klanten en installateurs op verschillende niveaus toegang krijgen tot de gegevens 

van de ontharder. Ze kunnen zowel de actuele als historische gebruiksgegevens 
raadplegen, maar ook de huidige instellingen vanop afstand wijzigen. 



FUNCTIES
Het ‘Manage My Softener’ platform geeft u op meerdere niveaus toegang tot de gegevens van de 
waterontharder. U kunt inloggen om vanop afstand het huidige en historische verbruik af te lezen en de 
actuele instellingen te raadplegen. Deze info kan u helpen om een onderhoud voor te bereiden, een 
zoutlevering in te plannen of problemen op te lossen. Als installateur kan u online de instellingen van de 
waterverzachter aanpassen. Resultaat? Een betere & efficiënte dienstverlening en een eindklant die in alle 
comfort geniet van een zorgeloze waterontharder.

Dashboard
Het dashboard geeft u een overzicht 
van alle online toestellen, het aantal 
klanten, de foutmeldingen en de 
toestellen die zout nodig hebben. 

Toestellen 
De tab ‘Toestellen’ bevat 
gedetailleerde informatie over elk 
aangesloten toestel: het watergebruik, 
de resterende capaciteit, het aantal 
dagen sinds de laatste regeneratie, 
aantal dagen tot de volgende 
regeneratie,... 

Instellingen
Voor elk aangesloten toestel kunt 
u instellingen aanpassen zoals de 
inkomende en uitgaande hardheid, 
de geforceerde regeneratie, de 
regeneratietijd, de contactgegevens, 
de energiebesparende instellingen,... 



Gebruikers 
Het platform ‘Manage My Softener’ 
biedt u een overzicht van uw klanten, 
hun contactgegevens en hun laatste 
login. Zo kunt u elk toestel eenvoudig 
opvolgen.

Zoutlevering
De module ‘Zoutlevering’ verhoogt 
de geleverde service aan uw klant 
en is perfect complementair met de 
verkoop van waterverzachters. Via het 
platform ziet u welke toestellen zout 
nodig hebben. U kan op regio filteren 
of op het aantal dagen dat het toestel 
zonder zout zit.

Foutenlogboek
‘Manage My Softener’ platform laat u 
toe foutmeldingen op te volgen en na 
te gaan welke installaties onderhoud 
nodig hebben. U vindt er niet alleen 
de nodige klantgegevens, maar ook 
een detail van de foutmeldingen.



www.managemysoftener.com

Een cloud 
platform om uw 
waterontharders 

op afstand te 
raadplegen en 
op te volgen.


