Whitepaper

Tržní segment: Veřejné a státní instituce

2N® Helios IP Safety
Jasné řešení vnější komunikace

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

VÝHODY:
• SIGNÁLNÍ BARVA
• JEDNODUCHÁ OBSLUHA
• KONTROLA VSTUPU

2N® Helios IP Safety
Jasné řešení vnější komunikace

Pojem:

Interkom
Nouzový interkom musí splnit celou řadu očekávání. Jeho základní funkcí je poskytnout osobě v nesnázích spojení s kompetentní obsluhou, která může pomoci. Je nezbytné, aby byl
snadno k nalezení a jednoduše ovladatelný. Za všech okolností
musí být spolehlivý, plně funkční a odpovídající designové provedení musí odolávat povětrnostním vlivům i mechanickému
poškození.
Design i barevné provedení interkomu se maximálně podřizují funkčnosti, přesto
musí mít celkový vzhled na odpovídající úrovni. 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, 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 Safety má
správce systému dvě možnosti – webové rozhraní konkrétního interkomu, nebo
2N® Helios IP Manager, software pro snadnou správu většího množství interkomů.

Řešení:

Nouzový bod
2N® Helios IP Safety je svou jednoduchostí, odolností a signální oranžovou barvou
ideálním řešením pro interkom na evakuačním místě například ve škole nebo v objektu státní správy. Zajišťuje nouzovou komunikaci tím nejjednodušším způsobem, je
dostatečně hlasitý a odolný, aby mohl být použit prakticky v jakýchkoli podmínkách.
Jednoduchým stiskem podsvíceného tlačítka je možné se dovolat na dispečink,
správu budovy nebo ostrahu.

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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