2N® Helios IP Vario pro PBS
Škola, v níž chce každý být

SUCCESS STORY
Reakce zúčastněných
Jsem maximálně spokojen s kvalitou
služeb, kvalitou produktu a s výhodami,
které produkt přinesl naší organizaci.
Díky dynamické reakci na potřeby zákazníků
jsme získali bezpečnostní a komunikační
řešení, které nám umožňuje realizovat snahu
o racionalizaci komunikace a bezpečnosti
dětí.
Senior school director
Tim Roberts

O našem zákazníkovi
Prague British School (PBS) je dobře zavedená a plně akreditovaná britská škola, kterou navštěvuje
téměř 900 studentů a která zaměstnává na 200 pracovníků. Jako škola s akreditací IB World
připravuje PBS studenty na přijímací zkoušky na prestižní univerzity celého světa a usiluje
o postavení preferované školy v České republice.

Co přimělo PBS ke změně?
Absence centralizovaného komunikačního systému a špatné využití stávající infrastruktury vedly
k nedostatečné produktivitě. PBS vyžadovala systém, který by zdokonalil komunikaci v rámci
školního prostředí a zvýšil bezpečnost studentů ve škole. Instalace navíc musela být provedena
v omezeném čase, kdy byla škola zavřená. Dále bylo zapotřebí monitorovat vstup do školy a do
školního areálu, aniž by bylo nepříznivě ovlivněno prostředí školy.
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•
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•
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Zabezpečení vstupu do školy a východu ze školy.
Správa celého prostoru na dálku.
Zařízení je odolné vůči vodě a prachu.
Vytvoření oddělených zón.

Proč si zákazník vybral 2N® Helios IP Vario?
2N® Helios IP Vario je dveřní interkomunikační zařízení, které představuje spojení nejvyspělejší technologie a jedinečného designu. Jedná se o
variabilní komunikační systém, který podporuje přenos hlasu i videa. To vše v IP prostředí za pomoci protokolu SIP.
Systém lze používat v domácnosti nebo v kancelářských prostorách a díky rozsáhlému příslušenství, které zahrnuje displej, čtečku karet, systém
evidence docházky a klávesnici, je k dispozici široká řada možností použití. Celý interkomunikační systém a jeho ovládací prvky lze snadno
přizpůsobit vašim potřebám. Veškeré nastavení a ovládání lze také řídit vzdáleně prostřednictvím internetového připojení.

Široké možnosti použití:
p

Průběh instalace 2N® Helios
elios IP Vario

2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Praha 4
Česká Republika
www.2n.cz
Více informací na
+ 420 261 301 400
nebo na
obchod@2n.cz.

