KOLEJLER VE ÜNİVERSİTELER: IP SES ÇÖZÜMLERİ

Kolejiniz ya da üniversiteniz,
gerektiğinde size dinlenme, dinlenilme
ve anlaşılma için gerekli araçları
sağlayabiliyor mu?
Acil durumlar anında harekete geçilmesini gerektirir. Bu
kurumlar, acil durum hizmetlerinin devreye girmesinden
önceki önemli dakikalarda kampüs personelinin uygun
şekilde davranmasından sorumludur. Hem öğrenciler
ham de personel açısından rehberlik ve güvenlik
sağlayacağından etkin ve anlaşılır iletişim bu durumlarda
son derece önemlidir. İletişim sistemimiz son teknoloji
donanımı, mekaniği ve yazılımı harmanlamakta, her
zaman, her yerde ve her an itibari ile siz kritik bilgiler
sağlayabilmektedir.
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GÜVENLİK VE EĞİTİM

1. PA SİSTEM ENTEGRASYONU
VoIP ara yüz kitlerini kullanarak spor salonu
PA sistemine entegre olun. Öğretmen ve
öğrencilere mesaj atın ya da önceden
kaydedilen mesajları herhangi bir dahili telefon,
mobil telefon ya da özel IP PA panoları aracılığı
ile yayınlayın.

GÜNÜMÜZÜN İLETİŞİM SORUNLARI İLE BAŞ ETMEK
Bir iletişim sistemine yatırım yapmaya karar verdiğinizde, yatırımınızdan
azami faydayı temin etmek istersiniz. Her işlevsel hem de kritik iletişim
sorunları ile başa çıkabilecek, yüksek seviyede ölçeklendirilebilen bir
platform sunarak bunu sizin için kolaylaştırmaktayız.

UZAKTAN KAMPÜS

2. GİRİŞLER

IP teknolojisi ağ iletişimini kolaylaştırmakta ve size en
son teknoloji iletişim sisteminizi, aynı hizmet ve
güvenlik seviyesini temin ederek uzak sitelere
yaygınlaştırma imkanı vermektedir.

Beklenmedik ziyaretler her zaman
olabilmektedir. Bir görüntülü diyafon
istasyonu size, girişte kimin arama yaptığını
görme imkanını sunar. Öğrenci yurtlarında
daha fazla güvenlik için ideal.

ÜNİVERSİTE
ÇEVRE

6. DERSLİKLER VE KORİDORLAR

3. VOIP HOPARLÖRLERİ

Tek bir iç haberleşme istasyonu, hem iç
haberleşme istasyonu hem de mesaj
hoparlörü olarak vazife görebilmektedir.
Günlük işlerde ve acil durumlardan
öğretmenlere ve öğrencilere bilgi sağlar.

IP PA hoparlörlerinin kurulumu kolay olup,
PA sisteminin kullanılamadığı noktalarda
mükemmel IP mesajlaşmaya imkan
vermektedir. IP Horn hoparlörümüz son derece
dayanıklı olup her türlü havaya uygundur,
dolayısı ile açık alanlar için idealdir.

Son yıllarda, yüksek okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde etkin diyafon,
PA ve kitle iletişim sistemlerinin ihtiyacı giderek artmıştır.

DİĞER ÖZELLİKLER:

Geçmişte iç haberleşme, günlük idari görevler ve genel iletişim için
kullanılmaktaydı. Günümüzde yüksek eğitim kurumları aynı ekipmana,
çok değişik ve dinamik tehdit unsurları ile baş edebilmek için ihtiyaç
duymaktadır.

SESSİZ ALARM, gerektiğinde
gelişmekte olan her türlü
beklenmedik durumda uygun
uyarı sağlamaktadır.

Kritik bir olay durumunda her an için duymanız, sesinizi duyurmanız ve, en
önemlisi, anlaşılmanız esastır, çünkü her saniyenin hayati önemi vardır.
Günümüzde, eğitim tesislerinde hayata geçirilen

ENDÜKTİF DÖNGÜ
desteklenmekte, tesislere
duyma engellilerinin erişimi
mümkün hale getirilmektedir.

7. OFİSLER

4. ACİL DURUM DİREKLERİ

Intercom İstemcisinin PC’nizde ya da
masanızdaki özel cihaz ile
kullanılabilmesi, dahili iletişim sistemine
tam erişim sağlamaktadır. İç haberleşme
ve mesajlaşma için ideal.

Entegre flaşörleri bulunan özel direkler dikkati
çekmekte, acil durum destek ihtiyacına işaret
etmektedir. Ortak alanlarda öğrencilerin ve
personelin güvenliğini artırmaktadır.

8. GİRİŞLER VE BARİYERLER

5. RESEPSİYON

Kapalı devre kamera ve giriş kontrol
sisteminize ses ekleyerek, girişte ya da
kapıda kimin bulunduğunu görebilir ve
duyabilirsiniz. Dayanıklı bir tasarıma sahip
Turbine istasyonlarımız, berrak ve anlaşılabilir
ses kalitesini sağlamaktadır.

Daha etkin olun - iç haberleşme, telefon ve IP
PA mesajlaşma için tek bir merkez ünite
kullanın.
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Daha fazla bilgi için: , www.zenitel.com/safety-security/education-solution
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VINGTOR-STENTOFON KOLEJ VE ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK IP İÇ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ
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OSLO OKULLARI
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SEÇİLMİŞ FONKSİYONLAR:
ANLAŞILABİLİR SES
Bu tür durumlar ile baş etmenin ana
gereksinimi, açık ve güçlü bir şekilde
anlaşılabilmektedir. Daha azı ile daha
fazlasına ihtiyaç olduğunuzda, mümkün
olduğunca etkili olmanız gerekir.
Teknoloji ve eğitimli personel okulunuzun
doğru şekilde işlemesine, herkes için
daha güvenli bir yer haline gelmesine
imkan tanır. Bu bağlamda berrak bir ses
düzeni, özellikle de her saniyenin önem
taşıdığı kritik anlarda önemlidir.

ENTEGRE İLETİŞİM
Etkin iletişimin tek bir entegre iletişim
platformuna ihtiyacı bulunmaktadır.
Tüm iletişim ihtiyacınızın tek
bir merkezi konsoldan kolayca
karşılanmasını mümkün kılan SIP gibi
açık protokolleri destekliyoruz.

OHIO DEVLET ÜNİVERSİTESİ
COLUMBUS, OHIO

ENTEGRE GÜVENLİK
Farklı sistemler arasındaki güvenilir
iletişim de aynı derecede önemlidir.
Bilgilerimizi ortak protokoller ya da
özel sürücüler vasıtası ile güvenlik
sisteminin Erişim Kontrol ve Video
Kameraları gibi paylaşmakta,
otomasyonlu sürece imkan
tanımaktayız. Bu durum güvenlik
ekibinizin kritik ortamlarda daha etkin
çalışmasına imkan vermektedir.

SAN ANTONIO TEKSAS ÜNİVERSİTESİ
SAN ANTONIO, TEKSAS

NİYE VINGTOR-STENTOFON?
Vingtor-Stentofon kritik iletişim portföyü, yüksek teknoloji ürünü ses yazılım
ve donanımlarını sunmaktadır. Tek bir düğmeye basarak anında destek, yardım
çağrısında bulunun. Ses, diğer uçta güçlü ve net bir şekilde duyulmakta, yanlış
anlamalar ya da yorumlamalar ortadan kaldırılmaktadır. 10 Watt’lık amplifikatörlere
sahip, entegre gürültü giderme yazılımlı Turbine istasyonlarımız ile çok gürültülü
ortamlarda dahi berrak ses garanti edilmektedir. Kaliteli ürünlerimiz, geri uyumluluk
ile imal edilmiş olup, bu durum maliyetleri düşürmektedir.
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