
PLATAFORMA 
PARA A GESTÃO 
DE CARTÕES SIM
simalarm.eu

SIM ALARM é a plataforma mais simples e intuitiva do 
mercado, que permite fazer a gestão, o registro, e a 

recorrência dos cartões para os seus dispositivos de 
segurança e CCTV.

Processo de registro

• Descontos sobre o PVP
• Recompensas de até o 10%
• Gestão dos cartões: activação e desactivação, 

cancelação da subscrição, e consulta do estado 
de activação. 

• Gestão de planos

• Segurança (APN Privado e VPN)
• IP Fixa
• SIM Profissional M2M
• Taxas flexiveís e adaptáveis
• Pacotes desde 1MB até 500GB
• Sem publicidade / restrições
• Roaming Global (OME, NOS e Vodafone, Movis-

tar, Orange)

Comprar o cartão CSL-SIM da By Demes 

Entrar com os seus dados de acesso a simalarm.eu
 · Usuário: e-mail de faturação 
 · Senha: número de cliente (CLXXXXXX)

Selecionar o plano desejado e activar o SIM

Vantagens para o instalador ou sub-distribuidorCaracteristicas
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https://www.simalarm.eu/pt/
https://bydemes.com/pt/produtos/intrusao/transmissao-e-recepcao-de-alarmes/transmision-de-alarmas-gsmgprs/CSL-SIM_CSL-SIM_pid12193
https://www.simalarm.eu/pt/


A MELHOR LIGAÇÃO SEM FIO PARA SEGURANÇA JÁ É POSSIVEL COM CSL E 
A NOSSA DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA.

Agora, a By Demes Group também lhe oferece o serviço de conectividade CSL para os seus sistemas de 
segurança, com múltiplas vantagens :

• Facilidade, por não ter que adquirir através de outro fornecedor de telecomunicações. 

• Conforto, recebendo conselhos, atenção e suporte directamente do distribuidor de   
 segurança electrónica número 1.

• Gestão automática, porque não depende das companhias para a activação ou desacti 
 vação dos cartões. 

• Confiabilidade, obtendo a conexão ideal dos principais operadores do mundo por   
 meio de uma marca especializada em comunicações e adaptada a equipamentos de   
 segurança. 

• Rentabilidade, através do programa de fidelização e descontos, com o melhor atendi  
 mento ao preço mais competitivo e facilitando procedimentos administrativos.

UMA MAIOR RESILIENCIA, AO 
MOVER PARA 4G EM TODAS 

AS PRINCIPAIS REDES

USO DE TODAS AS
TECNOLOGIAS 

POSSIBILIDADE DE
AUMENTAR OU DIMINUIR AS 

TAXAS FLEXÍVEIS

CONECTIVIDADE SEGURA E 
ESPECÍFICA

FLEXIBILIDADE DE DADOS

CSL WORLDSIMS ROAMING 
4G PARA DISPOSITIVOS COM 
COMUNICAÇÃO GPRS


