ESCOLAS & CRECHES: SOLUÇÕES DE ÁUDIO IP

Sua solução de comunicação escolar
ou jardim de infância permite que você
ouça, seja ouvido e compreendido?
Escolas modernas e creches contam com rotinas
e horários bem planejados para proporcionar um
ambiente de felicidade, curiosidade e segurança para as
crianças e funcionários.
Comunicação de voz inteligível, onde e quando é seu
principal requisito para gerenciar operações diárias e
distribuir informações rapidamente. Os pais querem
saber que seus filhos estão em mãos seguras e as
escolas levam essa responsabilidade muito a sério.
Por isso, é cada vez mais necessário que o sistema
de comunicação também atenda às necessidades de
comunicação crítica, a fim de prevenir, adiar ou controlar
situações de emergência.
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SEGURANÇA
& EDUCAÇÃO

Seja mais eficiente e use uma
unidade central para a buscapessoa interfonia, telefonia e
anúncio público IP.

LIDANDO COM OS DESAFIOS
DE COMUNICAÇÃO DE HOJE

RECEPÇÃO

Quando você escolhe investir em um sistema de
comunicação, você quer obter o máximo de seu
investimento possível. Tornamos isso possível
oferecendo uma plataforma altamente escalável
que lida com seus desafios operacionais e de
comunicação críticos.
Interface a qualquer sistema PA com nosso
kit de interface VoIP. Buscando professores
e alunos ou transmitindo mensagens prégravadas de qualquer interfone, telefone
(celular) ou painéis IP dedicados anúncios.
Importe áudio analógico de uma fonte de
rádio ou agendador de sinal e distribua-o
pelo seu interfone e sistema PA.

O AMBIENTE

INTEGRAÇÃO EM SISTEMAS DE PA

ESCOLAR
Nos últimos anos, temos visto um
aumento na necessidade de sistemas
eficazes de interfone, anúncio público
e notificação em massa em escolas
primárias e até mesmo em creches.

No passado, o interfone era utilizado
principalmente para tarefas admini
strativas cotidianas e comunicação geral.
Hoje, essa ainda é a tarefa principal do
sistema de comunicação e busca-pessoa,
mas o mesmo equipamento também
deve ser capaz de lidar com situações de
ameaça mais diversas e dinâmicas.

SALAS DE AULA/CORREDORES

Hoje, as soluções de comunicação
implementadas em nossas escolas e
creches são uma importante ferramenta
para a gestão situacional e a gestão de
riscos.

Uma única estação de interfone é poderosa
o suficiente para operar tanto como um
alto-falante de busca-pessoa quanto como
um interfone. Forneça informações aos
professores e alunos para operações diárias
e em situações de emergência.

Entre em contato conosco hoje para mais informações, www.zenitel.com/safety-security/education-solution
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Use dispositivos dedicados em escritórios para
operações diárias e acesso instantâneo a botões
de busca-pessoa. Adicione flexibilidade por meio de
clientes intercomunicadores dedicados em seu PC e
usando um aplicativo VoIP em seu smartphone.

FLEXIBILIDADE
Os alto-falantes IP são fáceis de
instalar e oferecem excelente
busca-pessoa IP em locais onde
você não pode usar o sistema PA.
Nosso alto-falante corneta IP é
muito robusto e lida com qualquer
tipo de clima.

PÁTIO ESCOLAR

RECURSOS EXTRA:
ALARME SILENCIOSO fornece
uma notificação discreta se
uma situação indesejada
estiver se desenvolvendo.
LOOPS DE INDUÇÃO são
suportados e tornam suas
instalações acessíveis para
deficientes auditivos.

ACESSOS
Visitas inesperadas ocorrem
o tempo todo. Um interfone
com vídeo permite que você
veja quem está chamando
na entrada.

Cada projeto é diferente em tamanho e
complexidade e tem seu próprio conjunto
único de requisitos. Nossas soluções
são muito escaláveis e oferecem um
nível consistente de qualidade de áudio
excepcional em toda parte.

VINGTOR-STENTOFON SOLUÇÕES DE INTERCOM IP PARA ESCOLAS E CRECHES

NOSSA PRESENÇA MUNDIAL:

Sede em Oslo e
Horten, Noruega

REFERÊNCIAS SELECIONADAS:

17

PAÍSES COM
ESCRITÓRIOS LOCAIS

Visite-nos on-line em zenitel.com
para obter mais informações sobre
nossas referências e ainda mais
projetos Vingtor-Stentofon.

69

PAÍSES COM
PARCEIROS DE
REPRESENTAÇÃO

ESCOLAS DE OSLO
(98 INSTALAÇÕES)
OSLO, NORWAY

FUNCIONALIDADES SELECIONADAS:
ÁUDIO INTELIGÍVEL
A necessidade central de lidar com esses
desafios é ser compreendido, alto e
claro. Se você precisa fazer mais com
menos, você quer trabalhar da forma mais
eficiente possível. Uma combinação de
tecnologia e pessoal treinado faz da sua
escola um lugar mais tranquilo e seguro
para todos. O áudio cristalino é essencial
para ele, especialmente em uma situação
crítica onde cada segundo conta.

COMUNICAÇÃO
INTEGRADA

SEGURANÇA
INTEGRADA
A comunicação confiável entre
diferentes sistemas é igualmente
importante. Compartilhamos
informações através de protocolos
comuns ou drivers dedicados com
outras partes do sistema de segurança,
como Controle de Acesso e Câmeras
de Vídeo, para permitir processos
automatizados. Isso torna mais fácil para
a equipe de segurança trabalhar muito
mais eficientemente em caso de um
evento crítico.

ESCOLA DE STAPPELBADDAN
MALMÖ, SWEDEN

A comunicação eficiente requer uma
única plataforma de comunicação
integrada. Nós suportamos protocolos
abertos como o SIP que torna simples e
fácil fazer toda a sua comunicação a partir
de um console central.

CRÈCHE DE LA GIRAFFE

BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE

POR QUE VINGTOR-STENTOFON?
O portfólio de comunicação crítica Vingtor-Stentofon oferece software e hardware
de áudio de qualidade de última geração. Basta pressionar um botão e você pode
pedir assistência imediata, ajuda e suporte. A voz no final pode ser ouvida em alto
e bom som, eliminando mal-entendidos ou interpretações erradas. Mesmo em
ambientes muito barulhentos, oferecemos áudio cristalino - impulsionado por nossas
estações Turbine com amplificadores de 10 Watts e software de cancelamento de
ruído ativo incluído. Nossos produtos de qualidade são construídos para durar com
retrocompatibilidade; isso reduz o custo de propriedade.

Jardim de infância com placas frontais
DE intercom personalizadas.
Solução entregue:
Video Intercom para identificar visitantes
não autorizados, suporte a loop indutivo,
teclado com braile, varredura de áudio,
comunicação interna, Babá Remota,
Gerenciamento Local, Gerenciamento
Remoto.

NÓS TEMOS
ATENDIMENTO AO
CLIENTE 24/7
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