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Setter en ny standard 
innen skadedyrkontroll



Vår nye, innovative 
PestConnect online system 
er tilpasset for å beskytte 
alle typer bedrifter.
Med online rapportering er vår PestConnect nå fullt integrert i myRentokil. 
Et meget brukervennlig rapporteringssystem som gir full trend rapportering, 
anbefalinger, interaktive kart, diagrammer og analyser, slik at alt er tilrettelagt 
ved en eventuell revisjon av deres program for skadedyrkontroll.

Hvordan fungerer PestConnect

PestConnect detekterer og bekjemper blant annet gnagere 
på en human måte.

PestConnect-enhetene har en integrert sensorteknologi som 
overvåker skadedyrsituasjonen hele døgnet.  
Hvis et skadedyr detekteres eller enheten aktiveres, vil 
det utløse et øyeblikk varsel til Rentokil som sender en 
servicetekniker.

Ved hjelp av PestConnect sin trådløse teknologi fungerer 
systemet helt uavhengig og diskret. Ved å bruke PestConnect 
forebygger man eventuelle avbrudd i bedriftens produksjon på 
grunn av skadedyr.

Vårt innovative online 
PestConnect system, gir 
kontinuerlig 24/7-overvåking 
og beskyttelse. Designet for å 
beskytte bedrifter, slik at de kan 
overholde det regelverket som 
kreves når man produserer innenfor 
høye hygiene standarder.

Beskytt din bedrift med PestConnect
Sammen med overvåkings- og onlinerapportering som 
PestConnect gir, kan vårt team gi konstante forbedringer
og omfattende anbefalinger for å forbedre din beskyttelse 
mot kontaminering av skadedyr.

• Kontinuerlig 24/7, 365 dagers beskyttelse og 
overvåkning av skadedyr.

• Effektiv og umiddelbar behandling som gir kontroll og 
minimerer forretningsmessige påvirkninger.

• Rask respons fra dyktige serviceteknikere som vil 
identifisere kilden til angrepet og anbefale eventuelle 
tiltak.

• Enkel tilgang til onlinerapportering gir umiddelbar 
innsikt og status over hendelser via nettet.

• Forbedret kontroll, PestConnect hjelper til å gi en 
presis rapport til en tredjepartsrevisor ved revisjon.
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Med online rapportering, er vår 
PestConnect portefølje fullt inte-
grert i Rentokils ekstranett

Monitorering
Kontinuerlig overvåking av din 
lokasjon, ved hjelp av Rentokils 
innovative Connect-løsninger. Disse 
Rentokil enhetene, benytter seg 
av ledende infrarød teknologi som 
overvåker lokalene hele dagen, hver 
dag. 

Varsling
Så snart enheten utløses, sendes 
en melding til et kontrollpanel 
på stedet. Den igjen sender en 
melding til Rentokil sin server innen 
60 sekunder. Informasjonen blir 

oppdatert på vår kundeportal, og 
gir et fullstendig revisjonsspor som 
inneholder detaljer om tid og sted for 
skadedyrsaktiviteten.

Respons
Etter at man er varslet, vil din lokale 
Rentokil-servicetekniker ta kontakt for 
å avtale et besøkstidspunkt med deg.

Rapport
All service besøksaktivitet blir 
registrert på vår kunde portal - et 
unikt online rapporteringssystem. 
Tilgjengelig 24/7 som gir 

sanntidsinformasjon, slik at du kan 
identifisere risikoer, anbefalinger og 
trender på tvers av dine lokasjoner.
De fleksible funksjonene gir 
informasjon som trendanalyse, 
interaktive nettstedplaner og 
sjekklister til revisjon.

Optimalisere
Under besøket undersøker 
serviceteknikeren lokalene for å 
identifisere tegn på angrep, og 
anbefaler forebyggende tiltak 
for å optimalisere den integrerte 
skadedyrsstrategien.

Vår erfaring og kompetanse innen alle krav 
som stilles til blant annet næringsmiddelindustrien, 
vedrørende skadedyrskontroll og de lokale og 
internasjonale forskrifter som skal følges - er vi et trygt 
valg. Vi er en pålitelige partner som kan kontrollere at 
det som gjøres innenfor overvåking og behandling av 
skadedyr, er i samsvar med industriens lovbestemte 
forpliktelser.

Skreddersydde løsninger
Med online rapportering er vår PestConnect-konsept fullt integrert i
myRentokil. Et meget enkelt online rapporteringssystem, som gir full 
trendanalyser rapportering, anbefalinger, interaktive kart og diagrammer 
slik at man alltid har alle data tilgjengelig ved revisjon av skadedyrkontroll 
på stedet.

Rentokil er en global ekspert innen skadedyrsbekjempelse. 
Med over 90 års erfaring, er vi stolte av å ha mennesker 

og bedrifter som verdsetter vår kompetanse, 
beskyttelse og den tryggheten våre tjenester gir.
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RADAR Connect
Utvalget av PestConnect-produkter, som for eksempel RADAR, kan brukes som 
en del av en effektiv integrert skadedyrbestemt løsning for mus og rotter. Man 
får tilgang til en 24/7- fjernovervåkning og beskyttelse, slik at en alltid har kontroll 
over et skadedyrsangrep.

Ved hjelp av vår effektive og humane muse- og rottefelle RADAR, tillater 
Rentokil Connect-teknologien en umiddelbar overvåking og rapportering av 
gnageraktivitet i sanntid.

Fordeler ved Connect gnagerkontroll
• Kontinuerlig 24/7, 365 dager beskyttelse mot 

gnagerinntrenging, minimering av risiko med umiddelbare 
varsler.

• Effektiv og umiddelbar behandling. Fanger og bekjemper 
dyret på en human måte og isolerer gnageren på en 
hygienisk måte, slik at man reduserer enhver risiko for 
kontaminering.

• Onlinerapportering med lett tilgjengelig data som viser 
umiddelbare registreringer av hendelser via myRentokil.

• Egen revisjonapplikasjon med trender og analyse via 
myRentokil. Dette gir en ekstra trygghet til tredjeparts sine 
revisjoner.

• Komplett oversikt over data som sendes direkte fra 
nettstedet myRentokil, logger all aktivitet og historiske data.

Teknologi-løsninger som 
gir full oversikt
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AutoGate Connect
Rentokils AutoGate er designet for å overholde EU sitt regelverk. Dette er en 
intelligent gnagerkontroll-løsning som ved hjelp av en smart-port mekanisme, 
gir tilpasset tilgang til felle eller åte.

AutoGate er en patentert teknologi som gir en førsteklasses aktiv og 
kontrollert løsning ved bruk feller eller åte. Med AutoGate Connect sikrer en 
rask beskyttelse mot eventuelle gnageraktivitet.

Fordelene ved å bruke AutoGate Connect
• Kontinuerlig 24/7, 365 dagers beskyttelse og overvåking av 

gnageraktivitet, minimering av risiko og umiddelbare varsling.

• Effektiv og umiddelbar behandling som er i overensstemmelse 
med europeiske regelverk.

• Kan tilpasses både feller samt bruk av åte.

• Reduserer risikoen for skade på eiendom eller produkt.

• Forbedrer sikkerheten for både ansatte og kunder.

• Onlinerapportering med lett tilgjengelige data som umiddelbart 
registrerer hendelser via Rentokil sitt kommandosenter & kundens 
myRentokil.

• Egen revisjonapplikasjon med trender og analyse via myRentokil. 
Dette gir en ekstra trygghet til tredjeparts sine revisjoner.
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Kontakt oss på 400 30 320 eller send en epost til: rentokil-no@rentokil-initial.com 

For mer informasjon, besøk www.rentokil.no

Hvorfor Rentokil?
Rentokil er verdensledende innen skadedyrskontroll. Som eksperter på området får 
du en pålitelig og profesjonell service, både for din bedrift og som privatkunde. Vi er 
etablert i over 70 land over hele verden. Rentokil Initial Norge AS har mer enn 45 års 
erfaring og er landsdekkende.

Ved å bruke Rentokil, beskytter du ditt varemerke.

Skadedyrkontroll må følge lovverket, dvs at man må bruke det middel og den 
metoden som gir minst skadevirkning for helse og miljø. Derfor velger Rentokil å 
behandle skadedyr, der det er mulig, uten bruk av kjemikalier.


