BEZSERWEROWY SYSTEMEM INTERKOMOWY IP
Z DWIÊKIEM JAKOŒCI HD

SYSTEM INTERKOMOWY
PROSTO Z PUDE£KA
STENTOFON Pulse zosta³ zaprojektowany jako system bezserwerowy,
wykorzystuj¹cy technologiê IP STENTOFON, zapewniaj¹cy znakomit¹ jakoœæ
dŸwiêku oraz wiele cech i funkcji wiêkszego systemu AlphaCom XE.
STENTOFON Pulse jest ekonomicznym systemem interkomowym IP. Mo¿e siê
sk³adaæ ju¿ z zaledwie dwóch stacji i byæ póŸniej rozbudowywany wraz ze wzrostem
Twoich potrzeba.
System Pulse dzia³a z wykorzystaniem istniej¹cej infrastruktury IP. Obs³uga
otwartych protoko³ów w tym SIP, HTTP i XML, daje mo¿liwoœæ ³atwej integracji
i wspó³pracy z systemami firm trzecich takimi jak centrale telefoniczne, czy systemy
bezpieczeñstwa (CCTV, czy KD).
STENTOFON Pulse obs³uguje wszystkie stacje interkomowe IP systemu
STENTOFON AlphaCom XE, w tym stacje do wymagajacych warunków
(pomieszczenia sterylne Clean Room, przemys³owe). Dodatkowo do systemu mog¹
zostaæ pod³aczone urz¹dzenia SIP firm trzecich takie jak telefony i domofony.

OPIS SYSTEMU
- Obsùuguje maksymalnie 16 stacji w systemie
- Konfiguracja systemu za pomoc¹ przegl¹darki internetowej
- Brak centralnego serwera
- Obs³uguje wszystkie stacje interkomowe STENTOFON IP
- Automatyczne wykrywanie stacji STENTOFON IP
- Interkomy IP obs³uguj¹ Aktywn¹ Redukciê Ha³asu oraz dŸwiêk jakoœci HD
- Szeroka gama stacji do ró¿nych zastosowañ i warunków
- Obs³uga otwartych protoko³ów i technologii IP
- Kompatybilny z systemem STENTOFON AlphaCom XE - mo¿liwoœæ dalszej
rozbudowy

ZAINSTALUJ - AKTYWUJ - ROZMAWIAJ

WHY STENTOFON PULSE?

DLACZEGO STENTOFON PULSE?
Suitable for any environment based on the variety of

Odpowiedni do ka¿dych warunków, dziêk szerokiej gamie stacji
interkomowych STENTOFON IP
Skalowalne rozwi¹zania przy u¿yciu serwerów STENTOFON
AlphaCom XE i mo¿liwoœci sieciowania
Technologia oparta na otwartych protoko³ach pozwala na prost¹
integracje z systemami telefonicznymi i bezpieczeñstwa

OBS£UGUJE WSZYSTKIE STACJE INTERKOMOWE STENTOFON IP
Wszystkie stacje interkomowe STENTOFON IP posiadaj¹ wbudowany serwer
SIP i serwer zarz¹dzajacy. Stacja ustawiona jako g³ówna bedzie pe³niæ rolê
serwera SIP dla innych interkomów w systemie, a tak¿e dla telefonów oraz
bramek IP. Zintegrowany Web serwer zapewnia scentralizowane zarz¹dzanie
i konfigurowanie systemu.
£¥CZNOŒÆ W WARUNKACH KRYTYCZNYCH POPRZEZ IP
Protokó³ CCoIP wykorzystuje technologiê VoIP, ale równie¿ dodaje nowe us³ugi
oraz aplikacje ³¹cz¹ce systemy bezpieczeñstwa z g³osem, które s¹ niezbêdne
w krytycznych sytuacjach i wymagaj¹cych warunkach.
DWIÊK JAKOŒCI HD
HD Voice – dŸwiêk jakoœci HD to nowa jakoœæ w telefonii IP. Wykorzystywany
jest kodek szerokopasmowy (np. G.722), który odwzorowuje ludzki g³os
w szerokim paœmie akustycznym, dziêki czemu mowa jest du¿o bardziej
naturalna oraz zwiêkszana jest zrozumia³oœæ mowy.
AKTYWNA REDUKCJA HA£ASU
Funkcja Aktywnej Redukcji Haùasu STENTOFON umoýliwia eliminacjê
niepo¿¹danego ha³asu t³a, dziêki czemu zapewniany jest wyraŸny sygna³
mowy, nawet w przypadku, gdy pierwotny sygna³ mowy znajduje siê poni¿ej
sygna³u ha³asu otoczenia.

HD

SYSTEM DO WIELU ZASTOSOWAÑ
G£ÓWNE WEJŒCIE
Natychmiastowa komunikacja
drzwi wejœciowych z recepcj¹,
zintegrowana z monitoringiem

BRAMKI IP
Pod³¹czenie STENTOFON Pulse
do publicznej sieci telefonicznej
lub centrali PBX

SALE OPERACYJNE

KOMUNIKACJA DROGOWA
GABINETY DENTYSTYCZNE
WARSZTATY SAMOCHODOWE
STACJE PALIW

SZPITALE I OŒRODKI MEDYCZNE
HOTELE I PENSJONATY

RECEPCJE
Obszar recepcji wraz z
stacj¹ g³ówn¹ systemu

STRA¯ PO¯ARNA

BRAMKI WJAZDOWE NA PARKING
CELE WIÊZIENNE

PARKINGI

WINDY

POMIESZCZENIA STERYLNE
Komunikacja z pomieszczeñ
sterylnych “Clean Room”,
gabinetów zabiegowych

BIURA
Zastosowanie stacji
STENTOFON IP lub
telefonów IP

POSTERUNKI POLICJI
SALE KONFERENCYJNE

UNIVERSYTETY

POCZEKALNIE

MA£E PRZEDSIEBIORSTWA
CENTRA HANDLOWE

POMIESZCZENIA BIUROWE

SUPERMARKETY

SYSTEMY NAG£OŒNIENIOWE
Zastosowanie g³oœników
STENTOFON IP dla ma³ych
obszarów

TYLNE WEJŒCIE
Natychmiastowa komunikacja
drzwi wejœciowych z recepcj¹,
zintegrowana z monitoringiem

HALE PRODUKCYJNE

+++
STENTOFON Pulse komunikuje siê zaraz
po pod³¹czeniu do sieci IP.

SYSTEM NA PRZYSZÙOÚÆ

£ATWA INSTALACJA
I KONFIGURACJA
STENTOFON Pulse posiada prosty i intuicyjny interfejs, który znacznie
skraca czas instalacji i uruchomienia. W zale¿noœci od liczby stacji
w systemie, podstawowa konfiguracja mo¿e byæ krótsza ni¿ 10 minut.
Wszystko co naleýy zrobiæ, to uruchomiæ oprogramowanie
zarz¹dzajacena wybranej stacji g³ównej oraz wprowadziæ nazwy
pozosta³ych stacji. Poniewa¿ system nie wymaga centralnego serwera,
po prostu pod³¹cz pozosta³e stacjê interkomowe IP do sieci LAN i ju¿
mo¿esz rozmawiaæ.
To naprawdê proste!

STENTOFON Pulse wykorzystuje wiele funkcji systemu AlphaCom XE. Je¿eli system
bedzie musia³ byæ rozbudowany, to wszystkie elementy mog¹ zostaæ ³atwo
pod³¹czone do platformy AlphaCom XE.

ROZBUDOWA WRAZ Z POTRZEBAMI

NIE S¥ WYMAGANE
SPECJALNE NARZÊDZIA
Standardowe narzêdzia instalacyjne

STENTOFON
PRO700

Konfiguracja poprzez standardow¹
przegl¹darkê internetow¹ z laptopa,
smartphona, tableta

Max liczba stacji

INFRASTRUKTURA I OKABLOWANIE
System nie wymaga centralnego serwera zarz¹dzaj¹cego, dziêki czemu
instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy, ¿e pod³¹czysz stacje interkomowe
do sieci IP, a urz¹dzenia automatycznie zaczn¹ siê komunikowaæ.

STENTOFON
PULSE

STENTOFON
ALPHACOM
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Funkcje interkomowe

Podstawowy
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Zaawansowany

Kolejkowanie po³¹czeñ

Podstawowy

Podstawowy

Zaawansowany

Interkom analogowy
Interkom IP
Telefon IP
Bramka IP
Aktywna Redukcja Ha³asu
Integracja IP
Sieciowanie obszarów
Wiadomoœci audio
Obs³uga skryptów
Nagrywanie rozmów
Konferencja duplex
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www.stentofon.com

Przedstawiciel w Polsce

ul. Turystyczna 1/9
43-155 Bieruñ
tel.: 32 20 11 704
fax.: 32 20 11 511
e-mail: novatel@novatel.pl
www: www.novatel.pl
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