SŁUCHAJ, BĄDŹ SŁYSZANY,
BĄDŹ ZROZUMIAŁY
GDZIEKOLWIEK, W KAŻDEJ CHWILI

MASZ PROBLEMY Z KOMUNIKACJĄ?
Większość sytuacji, w których się znajdujesz,
wymaga umiejętności jasnego komunikowania się.
Wiele ustawień stwarza wiele możliwości
dostosowania, począwszy od głośnego hałasu z
otoczenia, a skończywszy na wymagających
warunkach środowiskowych, takich jak lokalizacje
przemysłowe i morskie. Dodajmy do tego warstwę
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ograniczeń technicznych - takich jak potrzeba
bezpiecznej, niezawodnej i wyraźnej komunikacji
audio w miejscach, w których nie ma miejsca na
serwer lub trzeba uruchomić mały system,
przewidując późniejszą rozbudowę oraz integracje z
istniejącymi systemami - a ty masz ograniczoną liczbę
opcji.

PRZYWITAJCIE SIĘ Z IC-EDGE™
Inteligentny system komunikacyjny następnej generacji, który zapewnia bezkonkurencyjną
jakość dźwięku, interoperacyjność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, prosto z pudełka.
Zminimalizuj swoje potrzeby sprzętowe, zmaksymalizuj jakość i wydajność dźwięku oraz
skonsoliduj swoją konﬁgurację w scentralizowany system nie wymagający zewnętrznego
serwera.

JAKOŚĆ AUDIO
Twoja zdolność do słyszenia, bycia
usłyszanym i zrozumianym w każdej
sytuacji jest niezbędna. Systemy ICEDGE™ są stosowane w najbardziej
wymagających środowiskach na
świecie, ze względu na ich
bezkonkurencyjną jakość dźwięku.

INTEROPERACYJNOŚĆ
IC-EDGE™ oferuje bezproblemową
integrację z wiodącymi
rozwiązaniami w zakresie ryzyka i
bezpieczeństwa poprzez przyjęcie
otwartych standardów i
niestandardowych połączeń.

SKALOWALNOŚĆ
Twoje potrzeby komunikacyjne mogą
się zmieniać i rosnąć wraz z upływem
czasu. IC-EDGE™ można skalować
do 64 urządzeń. Dla większych i
bardziej złożonych systemów
polecamy naszą nową platformę
ICX.

ŁATWY DO WDROŻENIA I OBSŁUGI
Dzięki wbudowaniu możliwości serwerowych w
IC-EDGE™, konﬁguracja i konserwacja systemu
jest łatwa i szybka, dzięki automatycznym
aktualizacjom oprogramowania oraz odkrywaniu
stacji Vingtor-Stentofon.

"Następna generacja systemów Inteligentnej Komunikacji
zapewnia bezkonkurencyjny poziom wydajności
operacyjnej, bezpieczeństwa i łatwości użytkowania".
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BUDOWA SYSTEMU
IC-EDGE™
Rozszerzenie do 64 stacji Vingtor-Stentofon w jednym systemie
Dodaj dedykowanego klienta PC
Podłącz klientów SIP firm trzecich i skonfiguruj bramki telefoniczne
Zintegruj swoje oprogramowanie z dostępnym SDK / API
Zbuduj sieć do 50 systemów IC-EDGE, w sumie 3200 stacji
SIECIOWANIE
Sieciowanie systemu IC-EDGE jest darmowe i nie wymaga dodatkowych licencji.
Pozwala to na centralizację i zapewnienie kluczowych usług bezpieczeństwa i
komunikacji dla najbardziej odległych oraz często bezobsługowych lokalizacji.

TCIV-3
Wideo
MJPEG lub
h264

TFIE-6
Do przemysłu
ciężkiego
TCIS-2
Wandalo-odporny

Interfejs TKIS-2 VoIP
Zbuduj swoją własną stację
IP. Zmodernizuj analogowy
system nagłośnienia do IP.
TKIS-2

SKRYPTY
Używaj programowalnych
wejść i wyjść dla prostej
integracji.

Głośnik IP

APLIKACJA MOBILNA
Używaj programowalnych
wejść i wyjść dla prostej
integracji.

Sieć IP PoE

ITSV-1
Dotykowy
wyświetlacz

ECPIR-3P
Dedykowane
Panel PA

VS-Klient
Dedykowane
klientom PC

Bramka
Telefony
ISDN/GSM

SIP TRUNK
Zbuduj sieć systemów IC-EDGE

Włącz dodatkowe funkcje w systemie PULSE, dzięki łatwemu
w obsłudze systemowi licencji.
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INTEGRACJA Z WIELOMA
SYSTEMAMI

Partnerzy Technologiczni
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ŁATWA KONFIGURACJA
I INSTALACJA
Konﬁguracja IC-EDGE™ może być wykonana poprzez ręczne
zalogowanie się do każdej stacji i wprowadzenie ustawień lub przy
użyciu naszego dedykowanego narzędzia do zarządzania interkomami
VS (IMT) w celu wykrycia, aktualizacji i konﬁguracji systemu.

KROK 1

Wybierz stacje dla swojego projektu i podłącz
je do sieci LAN (PoE).

ŁATWE USTAWIENIE
ŁATWA ROZBUDOWA
ŁATWE UTRZYMANIE

KROK 2
Wybierz, które urządzenie
będzie działać jako
sterownik IC-EDGE.

KROK 3
Stacje są automatycznie wykrywane. Skonﬁguruj
je za pomocą interfejsu webowego i/lub naszego
dedykowanego narzędzia konﬁguracyjnego
VS-IMT.

KROK 4
Stacje są automatycznie wykrywane. Skonﬁguruj
je za pomocą interfejsu webowego i/lub naszego
dedykowanego narzędzia konﬁguracyjnego
VS-IMT.
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PONIEWAŻ W GRĘ WCHODZI
BEZPIECZEŃSTWO
OBRONNOŚĆ - U PODSTAW WSZYSTKIEGO, CO ROBIMY
Nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego
spełniają rygorystyczne wymagania informatyczne dla systemów o
znaczeniu krytycznym - są nie tylko wysoce dostępne, niezawodne,
skalowalne i łatwe w utrzymaniu, ale także zapewniają odpowiednią
ochronę przed zewnętrznymi zagrożeniami i atakami.
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Devices
Seria TURBINE

TCIS-1

TCIS-2

TCIS-3

TCIS-4

TCIS-6

TCIS-5

TCIV-2

TCIV-3

TCIV-5

TCIV-6

TMIS-1

TMIS-2

Mobile App

TFIE-1

TFIE-2

TFIE-6

TFIX-1

TFIX-2

TFIX-3

ECPIR-3P

Seria Biurkowa

ITSV-1

SDS-1

Kity Integracyjne

TKIS-2

TKIE-2

VS-CLIENT

Głośniki

IP-LCM

ELSII-10H ELSIR-10C

Zobacz wszystkie produkty na stronie zenitel.com/products.
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