Whitepaper

Tržní segment: Veřejné a státní instituce

2N® Helios IP Force
Strážce dveří i do extrémních podmínek

VHODNÉ PRO:
• ŠKOLY/KAMPUSY
• NEMOCNICE
• VLÁDNÍ BUDOVY
• RADNICE
• VĚZNICE
• MĚSTSKÁ CENTRA

VÝHODY:
• ODOLNOST VŮČI VNĚJŠÍM VLIVŮM
• BYTELNÝ DESIGN
• VIDEOMONITORING VCHODU
• KONTROLA VSTUPU

2N® Helios IP Force

Strážce dveří i do extrémních podmínek

Pojem:

Interkom
Vnější dveřní interkom musí splnit celou řadu očekávání. Jeho
základní funkcí je zajistit kontrolu vstupu do budovy nebo
kanceláře a propojovat návštěvníky s osobami uvnitř, a to
způsobem, který bude dostatečně komfortní pro obě strany.
Musí být odolný vůči střídajícím se klimatickým podmínkám, za
jakýchkoli okolností plně funkční a snadno ovladatelný. Splnění
těchto oprávněných požadavků bylo pro nás jako pro výrobce
velkou výzvou.
Design interkomu je maximálně podřízen funkčnosti, přesto musí být elegantní, aby
nepoškozoval image firmy. Odolnost vůči prostředí je nutností, nesmí ale omezovat
uživatelský komfort a srozumitelnost komunikace.
Funkčnost interkomu je dána způsobem jeho připojení k síti a konfigurací. Jednoznačnou výhodu mají IP zařízení fungující na standardu SIP, umožňující duplexní
přenos hlasu, videohovory, přesměrování hovoru a interoperabilitu s jinými, třeba i
vzdálenými systémy.
Správa interkomu je nezbytná činnost a její celková náročnost určuje efektivitu
práce ve firmě. Proto je důležité, aby interkom měl jasně strukturované intuitivní
rozhraní, které umožní nastavení všech parametrů. U 2N® Helios IP Force má
správce systému dvě možnosti – webové rozhraní konkrétního interkomu, nebo
2N® Helios IP Manager, software pro snadnou správu většího množství interkomů.

Řešení:

Vstup do školy
2N® Helios IP Force s klávesnicí, kamerou nebo čtečkou nainstalovaný do zdi u
vchodu – to je typické řešení pro vstup do kancelářské budovy. Elegantní design a
funkcionalitu jistě ocení zaměstnanci i návštěvy. Pomocí tlačítka rychlé volby příchozí
vždy zastihne vrátného, kterému interkom může zavolat i na mobil. Druhá strana
příchozímu snadno otevře dveře z IP telefonu nebo i z mobilu. Pomocí videotelefonu
nebo aplikace na PC HIP Eye je možné ověřit identitu návštěvy také vizuálně. Mimo
stanovenou dobu může být průchod podmíněn použitím karty.

Máte-li zájem o náš produkt, volejte prosím +420 261 301 400,
nebo pošlete e-mail na adresu obchod@2n.cz. Více informací naleznete na www.2n.cz.

2N TELEKOMUNIKACE
Jsme mezinárodní firma se sídlem v České republice a zaměřujeme se na vývoj, výrobu a prodej IP interkomů. Na trhu působíme od
roku 1991 a v současné době máme 150 zaměstnanců. Jsme hrdí
na to, že se naše produktové portfolio vyznačuje vysokou kvalitou a
spolehlivostí. Naše interkomy patří k technologicky nejpokročilejším
produktům na trhu, což potvrzují důležité certifikace společností
Cisco či Avaya.
Díky vývojovému a výrobnímu zázemí a mnohaletým zkušenostem
můžeme pružně reagovat na požadavky trhu i jednotlivých zákazníků. Dokážeme vyřešit požadavky i těch nejnáročnějších klientů,
kterým nabízíme řešení na míru přesně podle jejich potřeb.
Neustále rozšiřujeme svoji působnost, obchodujeme s partnery z
více než 125 zemí a naše pobočky najdete po celém světě.
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