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SUCCESS STORY
O našem zákazníkovi
Zkušenosti zákazníka:
„Hledali jsme IP interkom, který lze propojit
s Cisco IP pobočkovou ústřednou
a zároveň splňuje velmi přísné bezpečnostní
standardy UniCredit Bank. Řešení muselo
být snadno instalovatelné a nemělo
zatěžovat IT oddělení. Díky doporučení od
projektantů jsme zvolili 2N IP interkomy.“
Ing. Pavel Lindner
Global Banking Services
Manager of Infrastructure Services

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. je silná a výkonná evropská banka s dominantním
postavením ve střední a východní Evropě, která svým klientům usnadňuje mezinárodní obchod
a kontakty s jejich partnery. Svou činnost zahájila na českém trhu v listopadu 2007. Od prosince
2013 UniCredit Bank v České republice a na Slovensku poskytuje bankovní produkty a služby pod
jednotným obchodním názvem.

Co vedlo společnost UniCredit Bank k
volbě technologie 2N?
V roce 2010 se začala projektovat 16 – patrová administrativní budova Filadelfie v Praze, která byla
postavena pro kancelářské účely. UniCredit Bank je hlavní společností, jež v budově sídlí.
V budově Filadelfie neexistuje centrální recepce a na každém patře jsou různá oddělení. Pro
bezproblémový pohyb osob v budově, a to jak zaměstnanců, tak i návštěvníků, bylo potřeba
umožnit přístup do jednotlivých pater a oddělení s využitím stávající infrastruktury. 2N interkomy
jsou napojeny na IP telefonii od Cisca.

Výhody řešení:
•
•
•
•

www.2n.cz

Integrace 2N interkomů se stávající Cisco IP infrastrukturou
Pro vyšší bezpečnost použit protokol 802.1X
Video interkomy na každém patře pro zvýšení bezpečnosti
Propojení s přístupovým systémem

Proč si zákazník vybral interkom typu 2N® Helios IP Vario?
2N® Helios IP Vario je modulární interkom. Lze jej připojit na stávající Cisco pobočkovou ústřednu a také implementovat protokol 802.1X.
Díky pokročilým bezpečnostním funkcím proběhly bezpečnostní testy, které potvrdily vhodnost zvolené technologie.
Interkomy jsou umístěny v Praze i v Českých Budějovicích a vzájemně jsou tak propojeny.

Popis produktu
2N® Helios IP Vario je dveřní interkom, u kterého se dokonale snoubí špičkové
technologie s unikátním designem. Jedná se o variabilní komunikační systém
podporující jak přenos hlasu, tak videa. To vše v IP prostředí za pomoci
protokolu SIP.
Udělejte dojem na návštěvníky hned u vstupních dveří.
Interkomy 2N® Helios IP Vario vám nabízejí mnoho kombinací, ze kterých si
vyberete přesně ty, které potřebujete.

Instalace 2N® Helios 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.

