
Jeden systém – více řešení. OScAR-Pro nabízí širokou paletu funkcí, které usnadňují a 
optimalizují obchodní postupy a upozorňovací procesy ve spojení s tísňovým voláním a 
bezpečnostními událostmi a které zvyšují efektivitu komunikace v krizových situacích.

OpenScape Alarm Response
OScAR-Pro V4
OScAR-Pro spolehlivě automatizuje a 
optimalizuje veškerou obchodně kri-
tickou komunikaci, zvláště v naléha-
vých případech a krizových situacích, 
a prakticky ve všech ekonomických i 
komunálních oblastech.

Díky své vysoké flexibilitě a všestran-
né komunikační strategii je OScAR-
Pro ve spojení s komunikačními plat-
formami a koncovými zařízeními od 
Unify zárukou maximální flexibility, 
dosažitelnosti a dostupnosti pro stále 
více mobilních zaměstnanců.

OScAR-Pro zvyšuje efektivitu a šetří 
Váš čas i peníze.

Oblast použítí
OScAR-Pro nabízí všestranné upozor-
ňovací, komunikační a bezpečnostní 
funkce pro širokou paletu různých 
cílových skupin, například pro:

• poskytovatele finančních služeb, 
banky a spořitelny

• hotely

• veřejné úřady a správu

• průmysl (chemický, automobilový…)

• nemocnice, sanatoria

• hasičské sbory, policejní složky

• služby pro dozor nad haváriemi a 
armádu

• letiště, veřejné dopravní služby

Aplikace
OScAR-Pro spolehlivě řeší nejrůzněj-
ší úkoly díky svým aplikacím:

• Broadcasting/Alerting-Pro

• Personal Security-Pro

• Conferences-Pro

• Info Telephone-Pro

• Call Profiles-Pro

OScAR-Pro V4 lze vybavit všemi uve-
denými aplikacemi nebo jen několika 
z nich podle individuálních požadav-
ků, jakož i různými dodatečnými funk-
cemi pro optimální reakci na náročné 
úkoly.

OScAR-Pro V4 při práci
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Verze produktu
OScAR-Pro V4 je k dispozici ve dvou 
výkonných produktových verzích:

• OScAR-Pro 200 V4

• OScAR-Pro 300 V4

OScAR-Pro 200 V4 je založen na no-
vé středně velké hardwarové plat-
formě alarmového serveru OScAR 
200:

• Konstrukční tvar 19"/1HU

• 4 až 30 telefonních kanálů současně

• Dva sériové porty

OScAR-Pro 300 V4 naopak běží 
na nezmenšené hardwarové platfor-
mě alarmového serveru OScAR 300, 
která je dobře zavedená na mnoho 
let:

• Konstrukční tvar 19"/3HU

• 4 až 480 telefonních kanálů 
současně

• Až 8 sériových portů

• Více volitelných doplňků a rozšíření 
než OScAR-Pro 200

Obecné funkce napříč 
aplikacemi
OScAR-Pro…

• ...lze připojit s 4 … 480 kanály k sys-
témům a sítím OpenScape PBX v zá-
vislosti na velikosti a požadavcích 
jednotlivých systémů, jak klasických 
prostřednictvím ISDN, tak i prostřed-
nictvím VoIP trunking (rovněž zašifro-
vané)

• ...podporuje 1 000 účastníků až se 4 
volacími nebo komunikačními cíly

• ...přijímá volání a volá uživatele pří-
mo, propojuje zvukové zdroje a pře-
píná účastníky do obousměrných 
volání nebo konferencí

• ...má speciální funkce alarmu a tísňo-
vého volání, např. signalizaci tísňo-
vého volání a nouzové spuštění

• ...operuje ve dvou různých prioritních 
režimech a může být tak používán 
pro každodenní postupy, přičemž si 
udržuje dostatečnou kapacitu pro 
alarmovou komunikaci v případě 
náhlé naléhavé události nebo krize

• ...může volat cíle v závislosti na jejich 
stavu přihlášení, i v závislosti na dni 
v týdnu a hodině (vč. vyhodnocení 
svátků)

• ...upozorňuje prostřednictvím hlaso-
vých zpráv (až 1 000 oznámení, vo-
litelný převod text-to-voice (text do 
hlasu)), zobrazuje texty nebo textové 
zprávy (SMS))

• ...komunikuje s telefony (pevné tele-
fony, mobilní telefony, DECT, 
WLAN), pagery a novými OScAR 
mobilními klienty pro telefony Win-
dows 8, Android telefony a iPhone, 
které podporují nejmodernější mode-
ly mobilní dosažitelnosti

• ...spouští signalizační procesy díky 
zprávám o špatných funkcích obdrže-
ným z externích senzorů (úrovňové, 
teplotní detektory atd.)

• ...signalizuje procesní nebo systé-
mové stavy prostřednictvím exter-
ních ovladačů (poplašné houkačky, 
signální světla atd.)

• ...spojuje se sériově nebo prostřed-
nictvím LAN se širokou paletou hos-
titelských systémů

Jeden rozsáhlý OScAR-Pro systém 
se může skládat ze dvou aktivních 
OScAR alarmových serverů plus 
dvou přiřazených redundandních 
serverů v zatížené záloze (hot 
standby).

Správa a provoz
Správa a provoz OScAR-Pro systé-
mu, vč. protokolování postupů, se 
provádí prostřednictvím LAN z jedno-
ho nebo několika PC pomocí samo-
statného nástroje operátora a 
správce:

• Databásový server (1 na systém)

• Procesní server (1 na alarmový 
server)

• Nástroj správy až pro 10 správců 
současně

• Nástroj operátora až pro 10 operáto-
rů současně

OScAR-Pro poskytuje jednoduché a 
intuitivní uživatelské rozhraní Win-
dows.

Kromě toho umožňuje OScAR-Pro 
plně přizpůsobitelná uživatelská roz-
hraní se začleněním individuální gra-
fiky (např. mapy podniku) ve více hie-
rarchických úrovních.

Standardní rozhraní 
ESPA-X
Snadno provedená integrace – 
se speciálním rozhraním ESPA-X 
poskytuje OScAR-Pro inovativní a 
standardizované aplikační rozhraní 
orientované do budoucnosti, které 
nabízí výrobcům systemů pro moni-
torování výroby, kontrolu budov, volá-
ní zdravotního personálu (v nemocni-
cích), zjišťování požárů, logistických 
systémů atd. výkonné a vysoce efek-
tivní spojení se světem moderní tele-
komunikace.

Na základě standardů TCP/IP a XML 
se ESPA-X integruje bezproblémově 
do stávající infrastruktury datové sítě 
a umožňuje tím nová centralizovaná 
řešení, včetně spojení široce distri-
buovaných komponent.

Více informací viz www.espa-x.org.

OScAR 200 - hardwarová platforma OScAR-Pro 200 V4

OScAR 300 - hardwarová platforma OScAR-Pro 300 V4



Aplikace OScAR-Pro V4

Broadcasting/Alerting-Pro

Signalizace, informování a 
mobilizování

OScAR-Pro umožňuje souběžnou 
nebo následnou cílenou signalizaci a 
upozornění jednotlivých uživatelů, ja-
kož i celých uživatelských skupin po-
mocí telefonních volání s funkcemi 
alarmu nebo pomocí textové zprávy 
s přímým potvrzením nebo bez něho.

Důležité a život zachraňující informa-
ce se přenášejí automaticky, rychle a 
spolehlivě. Personál je mobilnější a 
nemusí již vykonávat časově nároč-
né, rutinní a monotonní práce, kde 
existuje vysoké riziko omylu.

OScAR-Pro funguje buď samospráv-
ně nebo ve spojení s hostitelskými 
systémy, které jsou vybaveny certifi-
kovaným rozhraními k OScAR-Pro, 
obzvláště s takovými systémy, jako 
jsou:

• Systémy volání pečovatelského per-
sonálu v nemocnicích/sanatoriích

• Systémy správy budov

• Alarmové systémy

• Požárně poplachové zařízení

• Hostitelské velitelské a řídící 
počítače

• Logistické systémy

Typické scénáře zahrnují:

• mobilizaci výpomocných protipožár-
ních jednotek, pohotovostního per-
sonálu a rychlých záchranných sborů, 
také ve spojení s externími velitel-
skými a řídícími počítači

• cílenou evakuaci průmyslových 
oblastí a budov (např. hotelů, che-
mických průmyslových areálů nebo 
nemocnic) v případě požárů a jiných 
havárií

• souběžné informování policie, proti-
požádních jednotek, nemocnic, slu-
žeb pro kontrolu havárií atd.

• rychlou výměnu informací mezi cen-
trálou a pobočkami

• přiřazení služby obsluhujícímu per-
sonálu

• volání pečovatelského personálu 
z externích systémů volání spuště-
né z přenosných telefonů – rovněž se 
zpětným voláním do pokojů pacientů

• telefonicky spouštěná tísňová volání

• přenos chybových hlášení z průmys-
lových řídících nebo hlásných systé-
mů vzdáleným servisním technikům

Profil aplikace

• 1 000 vysílacích skupin s nadefi-
nováním až 1 000 účastníků

• V závislosti na nastavení systemu 
zapnutí vysílání přes telefon, pro-
střednictvím Operator Tool, digitál-
ních vstupů, datových rozhraní, 
OScAR-Pro Satellite1), prostřednict-
vím změn systémových stavů, osob-
ních bezpečnostních nebo časově 
spouštěných alarmů

• Až 10 vysílání současně

• Komplexní možnosti parametrizace 
k ovládání vysílacího postupu (ná-
sledný, souběžný popř. rovněž s pev-
ným počtem účastníků, který musí 
být dosažen, pokračující vysílání, 
odborné skupiny v rámci vysílání…)

• Nastavitelné volby potvrzení pro kaž-
dého účastníka (pouze poslech, za-
slání potvrzení, autentifikace pomocí 
PINu, 2-kroková vč. úplné zprávy…)

Signalizace OScAR Mobile Client

1. OScAR-Pro Satellite = decentralizovaný satelit-
ní prvek OScAR připojený k OScAR-Pro pro-
střednictvím LAN se sériovým ESPA4.4.4 
rozhraním, 16 digitálními vstupy (se zjišťováním 
zkratu a přerušení linky) a 8+1 kontaktními 
výstupy

OScAR-Pro V4 Operator-Tool s aktivním vysíláním



Personal Security-Pro

Poskytování ochrany ve vysoce 
rizikových oblastech a zajištění 
dostupnosti

OScAR-Pro chrání personál v citlivých 
oblastech a systematicky a spoleh-
livě vyhlašuje pohotovost v naléha-
vých případech.

Mobilní nebo stálý personál je kon-
trolován sledováním jeho rádiového 
spojení nebo prostřednictvím perio-
dických volání, ale může rovněž sám 
spouštět alarmy (pomocí tlačítek 
zkrácené volby nebo tísňového volá-
ní). V případě nepohyblivosti nebo 
dezorientace se alarmy rovněž spou-
štějí automaticky.

Typické použití zahrnuje:

• ochranu ošetřovatele na psychiat-
rických odděleních

• ochranu nočních hlídačů na jejich ru-
tinních kontrolních obchůzkách

• ochranu obslužného personálu, který 
působí na osamělých pracovištích 
ve vysoce rizikových pracovních 
oblastech

• zajištění přístupu důležitých a odpo-
vědných osob (např. lékařů a sester 
v nemocnicích nebo personálou v ří-
dících centrech a členů bezpečnost-
ních sborů v průmyslových odvět-
vích)

Personal Security-Pro dosahuje nej-
vyšší efektivity ve spojení s přenos-
nými telefony OpenStage M3 Profes-
sional a OScAR mobilními klienty tím, 
že nabízí specifické funkce přihlášení/
odhlášení a signalizace.

Profil aplikace

• Zapnutí/vypnutí monitorovacího pro-
cesu samotným uživatelem, vedou-
cí(m) oddělení nebo prostřednictvím 
kontaktu

• Podpora 10 různých osobních bez-
pečnostních profilů

• Monitorování až 10 telefonů a až 100 
OScAR mobilních klientů současně

• Znázornění aktivních osobních bez-
pečnostních postupů v Operator Tool

• Možnost zaznamenat jedno součas-
né umístění jako aktuální hlasovou 
zprávu

• Spuštění automatického, selektiv-
ního vysílání, jestliže uživatel neod-
povídá, dojde ke ztrátě rádiového 
spojení nebo se vyskytne jiný prob-
lém

• Kontrola rádiového spojení v kombi-
naci s OpenScape 4000 Cordless, 
přenosnými telefony OpenStage 
WL3 a OScAR mobilními klienty

• Automatická signalizace ve spojení 
s přenosnými telefony OpenStage 
M3 Professional 

OpenStage M3 Professional 
během monitorování

OScAR Mobile Client, momentál-
ně nemonitorován

OScAR-Pro V4 Operator Tool s náhledem bezpečnosti



Conferences-Pro

Týmové rozhodování, poskytování 
kvalifikované pomoci

Komfortní, spontánní (ad-hoc), ale 
rovněž procesně řízené svolávání 
telefonních konferencí značně urych-
luje komunikační a rozhodovací pro-
cesy, například:

• mezi krizovými managery při kata-
strofách

• mezi osobami hledajícími pomoc a 
těmi, kteří ji poskytují

• mezi centrálou a pobočkami

• mezi vydavateli a redaktory

• mezi členy rozptýlených projekčních 
týmů (například mezinárodní týmy)

• v mnoha jiných obchodních oblas-
tech, které dodatečně vyžadují objek-
tivní posouzení aktuální komunikace

Konference lze rovněž aktivovat a řídit 
telefonem nebo prostřednictvím cen-
trálního operátora.

OScAR-Pro spojuje kompetentní oso-
by a zrychluje důležité rozhodovací 
procesy.

Profil aplikace

• 1 000 konferencí s nadefinováním až 
60 účastníků konference 

• Spuštění konference přes telefon, 
prostřednictvím digitálního vstupu, 
Operator Tool nebo časovým řízením

• Až 12 konferencí současně

• Podpora konferencí Meet-me, Pre-
set a Progressive, tzn., že systém za-
volá účastníky (připravené nebo ad-
hoc), účastníci se zavolají navzájem, 
nebo oba způsoby

• Rozsáhlé možnosti parametrizace 
pro kontrolu zpracování konferencí a 
vstupu do konference (popř. ověření 
pomocí PINu nebo bezpečnostního 
kódu a telefonního čísla)

• Podpora aktivních a pasivních účast-
níků konference (pouze naslouchající 
účastníci, funkce vypnutí zvuku), při-
držovaných účastníků konference 
(kteří např. poslouchají hudbu při če-
kání) a účastníků konference s funkcí 
svolávajícího nebo operátora 

• Podpora konferencí, které lze spustit 
ve více stupních, s náhradními kon-
ferencemi (např. pro čísla tísňového 
volání)

• Ovládání konferencí prostřednictvím 
Operator Tool

Info Telephone-Pro

Možnost informovat co nejvíce uži-
vatelů současně

OScAR-Pro lze používat pro přehrávání 
aktuálně nahraných nebo předem na-
definovaných zpráv, ale rovněž pro ži-
vá vysílání, která rychle přinášejí důle-
žité informace velkým skupiným 
osob.

Typické scénáře zahrnují:

• Zprostředkování aktuálních zpráv při 
průmyslových haváriích k uklidnění a 
informování veřejnosti, úřadů a za-
městnanců.

• Ekologické a dopravní informace, 
jako například zprávy o povodních, 
sněhových bouřích a dopravních 
zácpách.

• Poskytování informací o programech 
kin nebo chystaných akcích.

• Živá vysílání, například zasedání par-
lamentu nebo pracovní porady.

Profil aplikace

• Přehrávání hlasových oznámení a 
zvukových zdrojů

• Nadefinování 9 různých informačních 
telefonních profilů a 20 různých infor-
mačních telefonních činností

• Výběr přehrávání prostřednictvím 
DDI nebo v dialogu (jednostupňová 
IVR)

• Přepínání profilů prostřednictvím
Operator Tool, telefonem nebo po-
mocí digitálního vstupu

• Rozdílná oznámení interním a ex-
terním volajícím

OScAR-Pro V4 Operator Tool s náhledem konference 



Call Profiles-Pro

Rychlá dosažitelnost v každé situaci

Call Profiles Vám umožňují volbou jedi-
ného telefonního čísla automaticky za-
volat uživatele na různých telefonech, 
které jsou mu přiřazeny, nebo přísluš-
ného člena skupiny. To je efektivní 
obzvláště ve spojení:

• s DECT/WLAN systémy na různých 
místech, mezi kterými není možný 
roaming

• se zaměstnanci, kteří používají mobil-
ní a šňůrový telefon současně

• s více telefony v hotelových apartmá

• s flexibilními kancelářemi nebo „hor-
kými linkami” informačního personá-
lu nebo servisních techniků, kteří 
jsou voláni buď současně nebo mo-
hou rovněž přenášet službu mezi se-
bou 

Obzvláště pro naposledy uvedený pří-
pad použití nabízí OScAR funkci fronty 
integrované do systému.

Výhody sahají od větší dostupnosti 
mobilních účastníků ke zkrácené do-
bě čekání a zjednodušené volbě pro 
volající. To vylučuje zdlouhavé vyhle-
dávání kompetentní osoby v časové 
tísni, kdy rozhoduje každá vteřina.

OScAR-Pro umožňuje komfortní a 
rychlou dosažitelnost – kdykoli a kde-
koli.

Profil aplikace 

• 1 000 profilů volání se 2 fázemi volání 
a až 10 definovatelnými účastníky

• Funkce fronty pro volající s hudbou 
při čekání

• Rozsáhlé možnosti parametrizace 
(hlasové zprávy, doba čekání, cho-
vání při obsazení popř. povinný kód 
příjmu atd.)

• Nahrazení cílů volání aktivním číslem 
(celosvětová funkce Následuj mě)

• Podpora optimalizace směru po pro-
pojení volání

• Funkce zpětného volání při kontak-
tování prostřednictvím pageru

• Kontrola volání až s 20 autorizovaný-
mi volajícími až v 9 různých priorit-
ních úrovních
Technické údaje pro servery OScAR 

Výkonnostní funkce
OScAR 200 (základna pro OScAR-Pro 
200)

OScAR 300 (základna pro OScAR-Pro 
300)

Kryt/rozměry Server v 19” skříni (1 HU) Server v 19” skříni (3 HU) s cPCI 
deskami

Základní vlastnosti serveru • Nikoli PC, ale architektura procesního počítače v návrhu malého výkonu 
(= zelená IT)

• Bez pevného disku, místo toho se zásuvnou kartou CompactFlash a bez ven-
tilátoru, tudíž jsou vyloučeny rotující komponenty ohrožené výpadkem

• Rozsáhlé vlastní monitorování serveru, vč. chybových hlášení
• Vysoká dostupnost s průměrem MTBF překračující 400 000 hodin

Operační systém(y) dvouprocesorový systém:
• Jádro 1 s operačním systémem 

Linux™ 
• Jádro 2 s operačním systémem 

μClinux™ 

systém s více procesory:
• Hlavní jádro s operačním systémem 

Linux™ 
• DSP periferní karty s operačním sys-

témem μClinux™ 

Ethernetové LAN porty 2x 10/100BASE-T 2x 10/100/1000BASE-T (GbE)

LAN datové rozhraní na bázi ESPA-X až 5:
• Pro hostitelské vazby
• K serveru mail-to-phone 
• K OScAR-Pro satelitním periferním 

zařízením

až 20:
• Pro hostitelské vazby
• K serveru mail-to-phone server
• K OScAR-Pro satelitním periferním 

zařízením

LAN datové rozhraní 
k OScAR mobilním klientům

• Podpora až 200 DAKS mobilních klientů
• Připojení ke klientům prostřednictvím regulátoru (obvykle uvnitř DMZ)

Dodatečné LAN rozhraní • Ke komponentám OScAR Operator a Administrator 
• K Syslog serveru pro ukládání systémových a procesních zpráv
• K SNMP-Manager (SNMP V1, programovatelné zachyčovače událostí (trap), 

volitelné)
• K jednomu nebo dvěma NTP serverům (hlavní a redundandní server)

Sériové porty Dva: RS232 nebo RS422, elektricky 
izolované

Až 8: RS232, RS422 nebo RS485, 
elektricky izolované



Podporovaná sériová datová 
rozhraní

• ESPA 4.4.4 nebo TAP s funkcí zpětného volání/bez funkce zpětného volání
• VIT1, FTI1
• DUST3964R pro Simatic S5
• SIGMASYS vazba prostřednictvím SM portu

USB hostitelské porty 2 porty pro kontakt I/O, systémová 
tiskárna, rádiový modem (popřípadě 
prostřednictvím Hub)

2 porty pro DCF-77 konvertor, systé-
mová tiskárna

Digitální vstupy (= kontaktní/
přepínané vstupy)

Až 32/64 (s/bez zjišťování zkratu a pře-
rušení linky) pro aktivace procesů a 
změny stavů

Až 32 přímých a až 704 vzdálených 
(prostřednictvím RS485) aktivací pro-
cesů a změn stavů

Digitální výstupy (= kontaktní/
přepínané výstupy)

1 vestavěný speciální reléový výstup 
se spínacím a vypínacím kontaktem, 
plus až 16 více pro procesní, systé-
mová a chybová hlášení

Až 16+2 přepínaných výstupů pro pro-
cesní, systémová a chybová hlášení

Zvukové I/O porty Nejsou k dispozici Až 8xIN a 8xOUT:
• Přehrávání externích zvukových 

zdrojů
• Zápis konferencí
• Přímé řízení PA systémů

DCF-77 synchronizace Volitelně prostřednictvím DCF77 
portu

Volitelně prostřednictvím USB hosti-
telského portu a konvertoru

Napájení • Dvě interní napájecí jednotky použitel-
né současně (redundandní):
PSU 1 pro 115/230 VAC, PSU 2 
pro 24/48 VDC

• Externí profesionální konvertor stř/ss 
pro napájení z 2x 115/230 VAC 
volitelné

• Buď z 48 VDC nebo z 115/230 VAC
• 2 volitelná napájení (ss+ss, stř+stř 

nebo ss+stř)

Příkon • Pro napájení stř: asi 25 W
• Pro napájení ss: asi 20 W

• V závislosti na velikosti a nastavení 
systému; běžně asi 30 W

Zpracování hlasu • Přehrávání zpráv a tvorba melodií a DTMF specifické pro daný kanál
• Variabilní hlasové propojení jednosměrné a dvousměrné, vč. konferencí (na stra-

ně hardware bez omezení ohledně počtu konferencí nebo účastníků konference)
• Přímé nahrávání a přehrávání

Hlasová paměť 1 hodina 2 hodiny

Hlasová komunikace • 4, 8, nebo 30 kanálů
• ISDN trunking (S0, S2M) s protokolem 

QSIG nebo CorNet-NQ na D-kanálu a 
s rozpoznáváním DTMF v hovorovém 
pásmu na jednotlivých kanálech

• VoIP trunking s SIP nebo SIP-Q signa-
lizací, nešifrovanou nebo šifrovanou 
(SRTP; SIP over TLS, SDES)

• Kodek: 64 kbit/s G.711 a-law

• 4, 8, 30, 60, ..., 480 kanálů
• ISDN trunking (S0, S2M) s protokolem 

QSIG nebo CorNet-NQ na D-kanálu a 
s rozpoznáváním DTMF v hovorovém 
pásmu na jednotlivých kanálech

• VoIP trunking se SIP nebo SIP-Q sig-
nalizací, nešifrovanou nebo až s 60 ši-
frovanými kanály (SRTP; SIP over 
TLS, SDES)

• Kodek: 64 kbit/s G.711 a-law

Odeslání SMS Prostřednictvím GSM-SMS radiového 
modemu (spojka prostřednictvím USB)

Prostřednictvím GSM-SMS modemu – 
analogového nebo ISDN nebo prostřed-
nictvím GSM-SMS radiového modemu 
(sériová spojka)

Rozhraní k systémové tiskárně Sdílené, buď prostřednictvím LAN nebo USB; protokol tiskárny: RAW / Port 9001

Podporované jazyky Němčina, angličtina, francouzština (uživatelská rozhraní, výstup textu a ohlášení)

Certifikace UL, FCC a CE

Národní schválení Viz nejnovější seznam zemí OScAR Product Management 

Výkonnostní funkce
OScAR 200 (základna pro OScAR-Pro 
200)

OScAR 300 (základna pro OScAR-Pro 
300)



Silné stránky OScAR-Pro V4 – přehled

Profesionální systém s vysokou 
dosažitelností
• Rozsáhlá podpora aplikací s širokými, 

přizpůsobitelnými konfiguračními 
možnostmi

• Dvě hardwarové platformy alarmo-
vých serverů zajišťují optimální při-
způsobení individuálním požadav-
kům

• Flexibilní volba stanoviště pro serve-
ry (např. v chráněných DP centrech) a 
provozní/správní stanice (např. úřady 
nebo kordinační centra)

• Uživatelská rozhraní plně přizpůso-
bitelná klientským potřebám a poža-
davkům 

• Tísňový záložní provoz, i když 
vypadne část systému/sítě 

Odbornost a know-how
• Vyvíjený a vyráběný dlouhodobým 

partnerem, nejlepším specialistou 
pro řešení alarmové a krizové komu-
nikace („Made in Germany”)

• Pevná, silná a osvědčená architektu-
ra, nepřetržitě rozšiřována od roku 
1994 až dodnes a neustále upravová-
na podle měnících se tržních poža-
davků a podmínek

• Celosvětová distribuce (prodáno ve 
více než 50 zemích) s mnoha tísíci in-
stalací, jednička na trhu v oblasti sig-
nalizace prostřednictvím telefonu 
v Německu

• Rozsáhlý seznam referencí spoko-
jených zákazníků

Nejvyšší flexibilita a ochrana 
investice
• Spolehlivost dlouhodobého plánová-

ní pro realizaci optimalizace postupů, 
automatizaci průběhů prací a scéná-
ře alarmů

• Optimalizace celkových nákladů 
na vlastnictví zajištěním velmi dlouhé 
výhodné životnosti

• Nejvyšší stupeň systémové bez-
pečnosti dosažený prostřednictvím 
provozně optimálních a odolných 
platforem

• Neustálé zlepšování, založené na nej-
novějších tržních požadavcích

• Bezproblémová integrace do scéná-
řů sjednocené komunikace (UC)

• Různá výkonná rozšíření podle pro-
jektu a speciální funkce k dispozici 
na požádání
unify.com
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