
 

 ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE W SŁUŻBIE AGENCJI OCHRONY

Obecnie  każde  przedsiębiorstwo  wykorzystuje  systemy
telekomunikacyjne  na  potrzeby  prowadzonej  działalności.
Jednak potrzeby każdego przedsiębiorstwa i każdej branży się
różnią i będą się zmieniać w czasie. Z tego powodu projektując
rozwiązanie  bierzemy  pod  uwagę  obecne
i  przyszłe  potrzeby  klienta.  Dzięki  temu  raz  poczyniona
inwestycja będzie wspierać przedsiębiorstwo i ułatwiać jego
pracownikom  wykonywanie  swoich  zadań.  Możemy
dostarczyć  proste  centrale  telefoniczne,  jak  również
zintegrowane  systemy  obsługujące  różne  usługi
komunikacyjne. 

Agencje  ochrony  to  jedna  z  branż,  w  których  na  potrzeby
prowadzonej  działalności  wykorzystuje  się  różne  usługi.
Stosuje  się  rozwiązania  telefoniczne  w obszarze  biurowym
i  do  kontaktu  z  klientami,  wspiera  się  prace  centrum
monitorowania  alarmów  umożliwiając  zdalny  dostęp  do
ochranianych  obiektów,  zapewnia  się  kontakt  z  patrolami
mobilnymi.  W  takim  przypadku  niezwykle  ważne  jest  by
rozwiązanie  umożliwiało  integracje  wszystkich  usług
komunikacyjnych,  a  także  umożliwiało  obniżenie  kosztów
prowadzonej  działalności.  Kluczowa  jest  elastyczność
rozwiązania,  a  także  możliwość  pracy  sieciowej  i  obsługa
systemów rozproszonych.

Wybrane funkcje komunikacyjne:
 połączenia telefoniczne (audio/video)
 fax
 interaktywna obsługa połączeń – IVR
 poczta głosowa
 obsługa domofonów / wideodomofonów
 nadawanie komunikatów nagłośnieniowych 

nagranych i „na żywo”
 Komunikacja z bramami / wjazdami i zdalna 

kontrola dostępu
 funkcja concierge
 łączność z radiotelefonami
 integracja z systemami bezpieczeństwa 

(platformy monitoringu, KD, CCTV, SSWIN, SMS)
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 Komunikacja z ochranianymi obiektami

ZAAWANSOWANE FUNKCJE:
 Komunikacja poprzez sieć IP i internet
 Komunikacja z wykorzystaniem szerokiego pasma 

akustycznego (7kHz)
 Zdalne aktywowanie komunikatów głosowych
 Zdalne sterowanie przekaźnikami
 Możliwość przechowywania komunikatów w 

modułach IP
 Detekcja hałasu
 Automatyczna weryfikacja toru głośnik – mikrofon
 Tłumienie hałasu z modułów interkomowych
 Wideointerkomy wspierające ONVIF

Chcesz wiedzieć więcej?

ASCS Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
ascs@ascs.p  l  
www.ascs.pl

PROPONOWANE PRODUKTY:

Głośnik tubowy IP Głośnik projektorowy
IP

Domofon IP 
Wideodomofon IP

Telefon IP
Wideotelefon IP

Moduł
interkomowy IP

Wzmacniacz IP
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