FACULDADES & UNIVERSIDADES: SOLUÇÕES DE ÁUDIO IP

Sua faculdade ou universidade tem
o que é preciso para você ouvir, ser
ouvido e ser compreendido, quando
importa?
Situações de emergência requerem ação imediata. Isso
coloca uma responsabilidade considerável na equipe do
campus para agir adequadamente nos minutos cruciais
antes dos serviços de emergência chegarem.
A comunicação eficaz e inteligível é de extrema
importância nessas situações, pois proporciona
orientação e segurança tanto para alunos quanto para
funcionários.
Nosso sistema de comunicação combina hardware,
mecânica e software de última geração, para que você
possa fornecer informações críticas a qualquer momento,
em todos os lugares, todas as vezes.

www.zenitel.com

SEGURANÇA & EDUCAÇÃO
LIDANDO COM OS DESAFIOS DE COMUNICAÇÃO DE HOJE
Quando você opta por investir em um sistema de comunicação, você quer obter o
máximo de seu investimento possível. Facilitamos isso oferecendo uma plataforma
altamente escalável que lida com seus desafios operacionais e críticos de
comunicação.

O AMBIENTE

UNIVERSITÁRIO
Nos últimos anos, temos visto uma necessidade crescente de sistemas
eficazes de interfone, anúncio público e notificação em massa nas
principais escolas, faculdades e universidades.
No passado, o interfone era utilizado principalmente para tarefas
administrativas cotidianas e comunicação geral. Hoje, as instalações
de ensino superior exigem o mesmo equipamento para lidar com
situações de ameaça muito diversas e dinâmicas.
Durante um evento crítico, queremos que você ouça, seja ouvido e,
o mais importante, seja compreendido todas as vezes, porque cada
segundo conta.
Hoje, as soluções de comunicação implementadas nas unidades
educacionais são uma importante ferramenta para a gestão situacional
e de riscos.
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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.
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Entre em contato conosco hoje para mais informações, www.zenitel.com/safety-security/education-solution
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1. INTEGRAÇÃO DO SISTEMA PA
Integre-se ao sistema de PA do salão de
esportes usando nosso kit de interface VoIP.
Página professores e alunos ou transmitir
mensagens pré-gravadas de qualquer
interfone, telefone (celular) ou painéis IP PA
dedicados.

CAMPUS REMOTO

2. ENTRADAS

A tecnologia IP facilita a rede e permite que você
expanda seu sistema de comunicação de última
geração para sites remotos, garantindo o mesmo nível
de segurança e serivce.

Visitas inesperadas ocorrem o tempo todo.
Uma estação de vídeo interfone permite que
você veja quem está chamando na entrada.
Perfeito para adicionar mais segurança em
dormitórios de estudantes.

3. ALTO-FALANTES VOIP

6. SALAS DE AULA E CORREDORES

Os alto-falantes IP PA são fáceis de
instalar e oferecem excelente paginação
IP em locais onde você não pode usar o
sistema PA. Nosso alto-falante IP Horn é
muito robusto, lida com todos os tipos de
clima, e é ideal para áreas abertas.

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.

4. TOTENS DE EMERGÊNCIA

7. ESCRITÓRIOS

Stanchions dedicados com luz estroboscópica
embutida atraem a atenção e indicam a
necessidade instantânea de assistência de
emergência. Aumentar a segurança para
estudantes e funcionários por motivos comuns.

Um cliente intercom simples e fácil
de usar em seu PC ou um dispositivo
dedicado em sua mesa lhe dá acesso
total ao sistema de interfone. Perfeito
para interfone e busca-pessoa.

8. ACESSOS E BARREIRAS

5. RECEPÇÃO

Adicione uma voz ao seu CFTV e sistema de
controle de acesso, para que você possa ver
e ouvir quem está chamando no portão ou
porta. Nossas estações Turbine fornecem
áudio cristalino e inteligível em um design
altamente durável e robusto.

Seja mais eficiente − use uma unidade central
para a paginação interfone, telefonia e PA IP.

TIPOS DE CHAMADA:
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SOLUÇÕES DE INTERCOM IP VINGTOR-STENTOFON PARA FACULDADES E UNIVERSIDADES

NOSSA PRESENÇA MUNDIAL:

Sede em Oslo e
Horten, Noruega

REFERÊNCIAS SELECIONADAS:
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PAÍSES COM
ESCRITÓRIOS LOCAIS

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

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.

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE OHIO
COLUMBUS, OHIO

UNIVERSIDADE DO TEXAS EM
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, TEXAS

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.

ESCOLA DE NEGÓCIOS,
FRANÇA

NÓS TEMOS
ATENDIMENTO AO
CLIENTE 24/7
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