IX sikrings system beskrivelse

IX Systemet – klarer opgaven hvor kablingen mellem enheder
er svær eller umulig, samt integrere med andre
ONVIF IP systemer.
•
•
•

Fuld IP-basseret Audio-Video & Kommunikations System.
Integration med andre sikrings systemer.
24/7 Monitorering/Optagning af både billede og lyd.

Faciliteter
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Kald kø: Hovedstationer kan modtage op til 20 indkomne kald med
forskel prioritet samtidig.
Opkalds information vises på en kø kald liste, som gør det muligt at
kalde tilbage efter kalds prioritet.
Unicast eller Multicast opsætning: Afhængig infrastruktur, kan der
vælges at sende data via Unicast eller Multicast.
Personsøgning til alle eller udvalgte stationer kan gøres ved hjælp
Multicast eller Unicast kommunikations opsætning, personsøgning til op
til 50 hovedstationer og ubegrænset antal understationer.
Forud indtalte beskeder: Optag og importer lydfiler til systemet for
unikke besked funktioner/alarmer.
For besøgende ved døren, lad f. eks. gæsten vide at døren er åben.
For vagt/reception hovedstationen, at hjælpe med identifikation i klar
tale ved indkommende kald.
Individuel, gruppe eller allekald: Kald til zoner, grupper eller alle
stationer er muligt fra alle hovedstationer.
En ekstern forstærker kan tilsluttes understationer, for dækning af stører
områder (skoler, kontor/fabriks områder eller lignende).
Sende E-mail: Når en hovedstation kaldes kan der sendes en E-mail fra
IX Systemet vedhæftet billede af gæsten, op til 3 E-mail adresser kan
opsættes pr hovedstation.
Fejl og tilstands rapportering kan opsættes i system og rapporteres via
E-mail.
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•

Flere vider stillings funktioner for opkald: Systemet tilbyder en bred
vifte af opkalds/overførsel funktioner, der kan indstilles til at opfylde de
fleste ønsker og behov.

1. Manuel overførsel: Et opkald fra en dørstation kan placeres på hold og
overføres til en anden hovedstation manuelt af brugeren.
2. Forsinket overførsel: Hvis der ikke svares på opkald inden for et
bestemt tidsinterval, kan opkald automatisk overføres til anden
hovedstation.
3. Ikke tilstede overførsel: Kald bliver automatisk overført til en anden
hovedstation med det samme.
4. Planlagt overførsel: Opkald overføres automatisk til en forudindstillet
hovedstation på planlagte tidspunkter, såsom efter arbejdstid.
•
•

Bruger-specifikke individuelle opkald og samtidige opkald fra flere
Dørstation kan ringe op til 20 hovedstationer samtidigt.
Hovedstation kan ringe op til 50 andre hovedstationer i en gruppe
samtidig for besked.

