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yo u r f i r e a s sistant

Aplikasi Kelola Alat Pemadam Api
No. 1 di Indonesia
Firecek merupakan inovasi terbaru dalam dunia fire protection,
sebagai jawaban atas tantangan di era 4.0 yang menuntut
fleksibilitas dan kecepatan.

QR Firecek Kunci Menuju Perubahan
Integrasikan data alat pemadam api dengan QR Firecek. Cukup sekali
scan, semua data dapat diakses di smartphone, tablet, maupun desktop.
Analisa penggunaan
Data perangkat

Agenda pengecekan

Laporan pengecekan

Notifikasi kedaluwarsa
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Kelola Alat Pemadam Api Lebih
Mudah dengan Firecek
FIRECEK vs. PENGECEKAN KONVENSIONAL
Menggunakan FIRECEK

Pengecekan Konvensional

Lebih praktis, cepat, dan hemat biaya

Ribet, menyita banyak waktu, tidak efisien

Kapasitas penyimpanan data alat
pemadam api tak terbatas dan aman
dalam satu aplikasi

Penyimpanan data terbatas, rentan
hilang, dan rusak

Inspeksi rutin terjadwal dan ternotifikasi

Tidak terjadwal dan sering terlewat

Laporan pengecekan digital yang
real time, terperinci, dan terpercaya

Laporan pengecekan konvensional
lambat, tidak lengkap, dan rentan
dimanipulasi

Ternotifikasi ketika alat pemadam
api expired

Masa expired alat pemadam api susah
diketahui dan dipantau

Tersedia data analisa risiko kebakaran

Tidak ada dokumentasi untuk
memudahkan analisa

Atur anggaran pengeluaran
alat pemadam api lebih mudah dan
transparan

Atur anggaran ribet dan tidak transparan

Alat pemadam api bersih dan estetis
terbebas dari banyaknya tempelan stiker
maupun kartu gantung APAR

Alat pemadam api terlihat kotor dengan
banyak tempelan dan kartu gantung yang
mengganggu mobilitas penggunaan

Kelola dari mana saja dan kapan saja

hanya bisa dilakukan on-site
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Fitur Andalan Firecek

Inventory

Agenda

Simpan data lengkap alat pemadam
api beserta penempatannya

Buat jadwal rutin inspeksi, servis/refill,
serta jadwal kunjungan pengecekan
oleh vendor

Checklist Digital

Kelola APAR Expired & Rusak

Inspeksi mudah dengan indikator
checklist yang disediakan Firecek.
Laporkan bukti kerusakan dengan
melampirkan foto

Buat jadwal rutin inspeksi, servis/refill,
serta jadwal kunjungan pengecekan
oleh vendor

Estimasi Anggaran Otomatis

Laporan digital

Jika ditemukan kerusakan, Firecek
akan memberikan estimasi biaya
perbaikan/penggantian sehingga
bisa atur pengeluaran lebih mudah

Dapatkan hasil inspeksi real time, rapi,
dan lengkap yang bisa dibagikan
melalui WhatsApp, email, maupun
platform social media lainnya dan
juga bisa dicetak

Transaksi
Dapatkan penawaran terbaik langsung dari
vendor rekanan Firecek dan simpan riwayat
pembelanjaannya
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Satu Aplikasi untuk
Semua Alat Pemadam Api
Dipercaya 1000+ perusahaan di seluruh Indonesia
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Solusi Cerdas Monitoring
Ground Tank

Welmo merupakan bagian dari Firecek yang hadir sebagai
solusi untuk me-monitor air di ground tank pada rangkaian
instalasi fire hydrant.

Tangani Masalah Sebelum
Jadi Musibah

Sering kali ditemukan ketika terjadi kebakaran
pasokan air untuk hydrant tidak mampu
memenuhi kebutuhan untuk pemadaman api
karena level air di bawah standar.
1.

Kebocoran pada ground tank

Posisi ground tank yang susah dipantau
menjadikan kebocoran sulit dideteksi.

2. Ground tank digunakan juga untuk pasokan
air bersih

Ground tank idealnya hanya digunakan untuk
pasokan air hydrant, tetapi di Indonesia

masih banyak yang menggunakan pasokan
air ground tank untuk air bersih juga.

3. Kebocoran pada instalasi

Kebocoran bisa terjadi di fire hydrant yaitu
pada seal atau pipa.

4. Penggunaan fire hydrant tidak semestinya
Fire hydrant yang berada di luar ruangan

berpotensi juga diakses dan disalahgunakan
oleh oknum tidak bertanggung jawab.
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Fitur Andalan Welmo
24/7 monitoring dan deteksi
kebocoran fire hydrant

Notifikasi penurunan
level air

Notifikasi
kebakaran

Notifikasi pompa
hydrant aktif

Inventory perlengkapan
fire hydrant

Checklist inspeksi
digital

indikator responsif untuk memantau
secara pasti debit air dalam ground tank
secara real time 24 jam non-stop

Menotifikasi terjadinya kebakaran,
sehingga bisa segera diambil tindakan
penanganan

Simpan data lengkap perlengkapan fire
hydrant sesuai dengan kondisi, jumlah,
dan lokasi penempatannya

Laporan inspeksi real time

Dapatkan laporanl inspeksi real time, rapi, dan
lengkap yang bisa dibagikan melalui WhatsApp,
email, maupun platform social media lainnya dan
juga bisa dicetak

Ketika level air ground tank turun,
otomatis akan ternotifikasi. Deteksi dini
adanya kebocoran ketika perubahan
level air signifikan

Aktivitas pompa elektrik, diesel, dan
jockey dapat di-monitor dalam aplikasi,
lebih mudah dan ringkas tentunya akan
mencegah hal-hal di luar kontrol terjadi

Permudah perawatan rutin fire
hydrant dengan check list yang
tersedia di Welmo

“Bisa Digunakan untuk
Instalasi Baru Maupun
yang Sudah Ada”

Ajak Tim Kelola Sistem
Proteksi Kebakaran
Bersama
Admin User
Pegang kendali penuh Firecek. Pantau segala
aktivitas inspeksi, pendataan, mengatur jadwal
kunjungan, dan transaksi. Atur akses untuk tim
dan pantau pekerjaannya

User
User adalah staf yang Admin User tunjuk untuk
memantau dan mendampingi Checker saat
melakukan pengecekan. User juga bisa
melakukan pengecekan langsung

Manajemen
Akses untuk divisi keuangan agar proses
pembiayaan lebih transparan dan mudah

Checker
Checker adalah teknisi dari vendor rekanan
Firecek yang akan melakukan pengecekan
langsung di lapangan dan memberikan
report melalui Firecek

Customer Support
Dapatkan dukungan dari vendor rekanan
Firecek untuk atur penjadwalan kunjungan
Checker, penggantian, dan transaksi di fitur
“Hubungi Kami”
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Download Firecek &
Rasakan Kemudahannya
Download FIRECEK
Sekarang!

Info lebih lanjut : Firecek.com

