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Zadovolji tudi potrebe zahtevnih inštalacij - Avtomatizacija procesov
IP domofoni 2N edini omogočajo uporabo napredne funkcije avtomatizacije
procesov, ki je primerna za zahtevne inštalacije, kjer se pojavlja zahteva po
zagotavljanju odziva IP domofona na določene dogodke. Funkcija omogoča,
da različni dogodki (vnos kode, URL ukaz, …) aktivirajo želeno akcijo (prekinitev
klica, aktivacija releja, prižiganje luči, sproženje tihega alarma …). Npr. domofon
ob zaznavanju gibanja predvaja uporabniška navodila, v primeru požara sproži
alarm/kliče odgovorno osebo, ob vnosu napačne kode sproži alarm itd.

Čitalec kartic z NFC podporo
NFC je sistem za bližnjo komunikacijo (angl. Near Field Communication),
je tehnologija, ki napravam omogoča brezžično izmenjavo podatkov na
razdalji, krajši od štirih centimetrov. Čitalec kartic domofona 2N Helios IP
podpira NFC sistem, kar pomeni da je lahko vaš ključek ali kartica za dostop
kar vaš mobilni telefon. Preprosto približate mobilni telefon k domofonu in
registrirate pričetek delovnega časa. Domofon lahko preko omenjenega
sistema prevzame tudi tipkovnico mobilnega telefona, kamor vnesete
geslo za vstop v stavbo in tako preprosto odprete vrata.

Dokazano najboljša kakovost
IP domofoni 2N so znani po izredno kakovostnem kovinskem ohišju, saj so z
odliko prestali številne teste vzdržljivosti (IP, IK10). Pokrivajo prav vse vidike
varnosti o katerih si lahko več preberete v brošuri 2N Security Shield (varnost
obiskovalca, vhoda, stavbe, domofona, IT varnost).

Dolgoročna investicija, sodobna tehnologija
IP domofoni 2N temeljijo na najsodobnejši tehnologiji, ki znižuje stroške
vzdrževanja, saj so domofoni zelo kvalitetni, upravljate pa jih lahko preko
spletnega brskalnika. Sledimo svetovnim trendom in vedno razvijamo
najnovejše funkcije, s katerimi boste dolgoročno zadovoljno uporabljali
naše izdelke in lahko funkcije nadgrajevali.

Vrhunska kamera - kot bi gledali skozi svoje oči
Eden temeljnih kazalnikov kakovosti domofona predstavlja kamera. Domofoni 2N
vas tudi na tem področju ne bodo razočarali, saj imajo izredno kakovostno kamero
in osveževanje slike (30 fps), kar pomeni da ne boste opazili nobenega zamika v
sliki. Pogled skozi kamero bo prav takšen, kot bi gledali skozi svoje oči.
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Obvestila o nedosegljivosti po e-mailu
Sodobni domofoni 2N Helios IP omogočajo povezavo s spletno pošto z namenom
obveščanja o neodgovorjenem klicu. V primeru, da nismo dosegljivi, dobimo
sporočilo v obliki spletne pošte, ki vsebuje podatke o času klica in fotografijo
obiskovalca.

Statistika in pregled kontrole dostopa – 2N Attendance system
2N je svoje domofone z integrirano kontrolo dostopa izpopolnil z aplikacijo
2N Attendance system, ki omogoča beleženje vseh dostopov, registracijo
delovnega časa, skratka omogoča pregled vseh statistik prihoda/odhoda.

Oddaljen nadzor vašega vhoda preko IP naprav – IP Camera Viewer
Do kamere IP domofona 2N lahko dostopate in vhod nadzorujete kjerkoli se
nahajate (v službi, na dopustu, iz naslanjača). Za pregled posnetkov videonadzora
preko mobilne naprave ali tabličnega/osebnega računalnika uporabite aplikacijo
IP Camera Viewer. Le-ta vam omogoča, da lahko preko omenjenih naprav
pregledujete slike iz domofona in ostalih IP kamer, spremljate dogajanje in po
potrebi obiskovalcu tudi odklenete. Govorno in video vsebino lahko z domofona
prenesete v aplikacijo VLC Player in posnetke pregledujete v realnem času,
shranjujete in pošiljate.

Integracija v video nadzorni sistem
IP domofon je mogoče povezati z vsemi videonadzornimi sistemi, ki
podpirajo protokol RTSP ali ONVIF standard. Z dodatno IP kamero lahko
razširite nadzor v kombinaciji s standardnimi funkcijami domofona, kot so
odklepanje vrat, vzpostavljanje klica itd. Kamera domofona posname
obiskovalca v višini obraza in popolnoma zajame vse njegove fizične
značilnosti. Poleg vsega, storilec ne pričakuje da ga kamera domofona
stalno snema.

Integracija v sistem kontrole dostopa
Na voljo je tudi opcija domofona z vgrajenim RFID čitalcem kartic, ki zagotavlja
standardni Wiegand vmesnik, kar omogoča da domofon povežete v obstoječ
sistem kontrole dostopa. Na Wiegand vmesnik tako lahko priključite tudi dodatni
modul za kontrolo dostopa (na primer dodatni čitalec kartic, čitalec prstnih odtisov,
in podobno).
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Brezplačna aplikacija za pametne telefone iOS/Android
Podjetje 2N je razvilo aplikacijo za pametne telefone 2N Helios IP Mobile, ki
omogoča, da vaš tablični računalnik oz. telefon z operacijskim sistemom
Android/iOS postane notranja enota domofonskega sistema 2N Helios IP. Na
tabličnem računalniku oz. telefonu se lahko na klic iz domofona oglasite in
obiskovalcu po potrebi odklenete vrata ali pa morda le pregledate dogajanje
pred vrati s pogledamo na v domofon vgrajene kamere. Aplikacija vam je na
voljo brezplačno.

Odkrijte kdo je pred vašimi vrati, še preden se oglasite - 2N Helios IP Eye
Zelo uporabna aplikacija za vaš osebni računalnik je 2N Helios IP Eye , ki se uporablja
za pregled video vsebine in odklepanje vrat. V aplikaciji je mogoče pregledovati tudi
slike več domofonov hkrati, pri čemer obiskovalca vidimo še preden se javimo na klic
(pop-up).

Integracija v sistem inteligentne hiše
Domofon 2N Helios IP lahko integriramo v sistem inteligentne hiše. Omogoča
kvaliteten prenos govora in videa na centralno enoto ter odklepanje vrat
neposredno iz enotnega zaslona za nadzor inteligentne hiše ali oddaljenih naprav
kot npr. IP telefona, mobilnega telefona ali osebnega računalnika z aplikacijo IP
Camera Viewer. Ponudimo vam lahko tudi eleganten, SIP zaslon na dotik
2N Indoor Touch.
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