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Použití vrátníků a čteček od 2N nám
umožňuje uspokojit rostoucí požadavky
zákazníků. Navíc nejsou komplikované
na instalaci a nastavení. Je přínosem,
že všechny vrátníky od 2N a nové čtečky
2N® Access Unit mají stejná nastavení
a dají se snadno vzdáleně spravovat.
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O našem zákazníkovi
Krajská nemocnice v Liberci ve svém novém kompletně zrekonstruovaném pavilonu používá
nejnovější technologie. Do nově budovaného kamerového systému jsme začlenili 2N® Helios IP
Verso, které díky HD kameře a propojení s kamerovým systémem působí jako přirozený prvek
bezpečnosti celého pavilonu. Vnitřní prostory jsou osazeny samostatnými čtečkami 2N® Access
Unit. S výhodou využívají centralizovaný management a plánují postupně sjednotit telefonní
i přístupový systém do IP.

Co přimělo zákazníka ke změně?
Krajská nemocnice Liberec, a.s. dlouhodobě uvažovala o přechodu všech svých systémů, jako
je telefonie, kamerový systém a přístupový systém do světa IP. Výhodu vidí v možnosti vzdálené
správy z jednoho místa, jednotnost prostředí, napájení přes PoE a do budoucna velmi jednoduché
škálovatelnosti a možnosti jednoduchých aktualizací.
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www.2n.cz

Škálovatelnost řešení
Samostatný Access control systém od 2N
Propojení do IP kamerového systému
HD kamera v dveřním vrátníku
Reprezentativní design
PoE napájení

Proč 2N® Helios IP Verso a 2N® Access Unit?
Nemocnice je veřejný prostor, kde se pohybuje velké množství osob, včetně personálu najednou. Řízení přístupu zaměstnanců a zároveň
zajištění bezpečnosti pacientů je prioritou. Požadavek na IP interkom bylo, aby byl nedílnou součástí kamerového systému a přístupového
systému. Všude tam, kde není potřeba HD kamery, je nainstalovaná samostatná IP čtečka 2N® Access Unit s podporou NFC. Obě zařízení
můžeme jednoduše a vzdáleně spravovat.
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