
2N Helios IP

produktová prezentace



Základní vlastnosti

• Kompletní řešení dveřní 
komunikace

– hlas, video, klávesnice a přístupový 
systém v jedné „krabici“

• IP prostředí – LAN podporující 
SIP

• PoE podpora

• Vzdálený přístup

• Audio a video ve vysoké kvalitě

• Správa a administrace přes 
webové rozhraní



www.2n.cz

Propojení



Hlavní výhody

• Široká škála vlastností a funkcí 
umožňuje řešení šité na míru

• Uživatelsky přívětivé ovládání

• Jedno zařízení pro použití venku i 
uvnitř budovy (outdoor/indoor)

• Celá řada zařízení součinných s 2N 
Helios IP (IP ústředny, softwarové 
telefony, IP telefony, VoIP brány)



Kam lze 2N Helios IP 
instalovat?

• Komerční objekty

– Administrativní budovy, kanceláře

– instituce

– University, školy, studentské koleje

– Nemocnice, laboratoře

– věznice

– parkoviště

• Rezidenční objekty

– Velké rezidenční objekty, vily

– Panelové domy



Certifikace

• Cisco

možnost rozšíření portfolia a zvýšení 

marže pro Cisco distributory

• FCC

podmínka pro prodej na USA trhu

splnění nejvyšší nároků na kvalitu

• Broadsoft
všechny technické testy jsou hotové –
čekáme na certifikát



Součinná zařízení – IP PBX



Součinná zařízení – IP telefony



Součinná zařízení –
softwarové telefony a brány



Malé kanceláře,  domy - peer to peer
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Případové studie



Velké rezidenční objekty, panelové domy

Případové studie
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Rozsáhlé rezidenční nebo administrativní 
komplexy

Případové studie



Kanceláře střední velikosti
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Případové studie



Propojení s Cisco Call Managerem
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Případové studie



Nejnovější funkce

• Časové profily

• IP relé



Časové profily

• Možnost nastavit časové termíny a omezení –
ať už pro jednotlivé osoby, vstupní kódy, tak i 
telefonní čísla, apod.

• Lze nastavit až 20 časových profilů

• Použití:
– Chcete omezit přístup některých osob do budovy 

pouze na konkrétní čas 
• uklízečka se dostane do budovy pouze mezi 17:00 – 21:00, 

jindy nebude její vstupní kód aktivovat zámek)

• Nastavení režimů den/noc, léto/zima,…

– Chcete být vždy dostupný, když na vás někdo 
zazvoní 

• V době 9:00 - 17:00 vám zvoní s hovorem z HIP telefon na 
stole v kanceláři, 17:00 – 9:00 mobilní telefon



IP relé

• Podpora web IP relé

• IP relé umožňuje přes HIP 
ovládat zařízení, která jsou 
připojena do LAN sítě nebo 
internetu

• Použití:

– Přes Helios lze ovládat např. 
klimatizaci, topení v budově, 
apod.



Nejžádanější funkce - video

● Integrovaná MPEG4 barevná kamera 
do 2N® Helios IP

● Umožňuje sledovat osoby před 
vchodem do objektu

● Možnost nahrávání videa

● Zobrazení videa:

o na IP telefonu

o na webovém prohlížeči,

o na přehrávači v PC,

o na externím LCD nebo TV



Přínosy sledování videa

● Zvýšení bezpečnosti v objektu

o Vždy jistota koho pouštím do 
objektu

o Možnost kontroly prostředí před 
vrátníkem

o Možnost nahrávání videa

o Doložitelnost vstupů a pohybu osob 
po objektu

• Sledování videa v reálném čase



Případová studie - recepce



Možnosti jak sledovat video

1. Přijímač s podporou RTSP

2. Stream JPEG obrázků

3. SIP video hovor



1. Přijímač s podporou RTSP

● Kontinuální vysílání hlasu a videa do LAN

● Výběr libovolného přijímacího zařízení –
např. Windows Media Player, VLC Player 
(zdarma ke stažení),…

● Možnost volby libovolné IP adresy příjemce 
streamu

● Možnost nastavení kvality videa – rozlišení, 
snímková frekvence,…

● Lze nastavit až 4 uživatele pro sledování

● Video 24/7



2. Stream JPEG obrázků

● Nejedná se o video stream, ale o sekvenci 
vysílaných obrázků

● Anonymní přístup:

– možnost stahovat JPEG video z 
libovolné IP adresy bez nutnosti 
autentizace

– lze nastavit autentizaci přihlášením 
nebo aktivaci hovorem

• Lze použít v libovolné aplikaci, která 
dokáže z webového rozhraní 2N® Helios 
IP stahovat obrázky ve formátu JPEG

• Na terminálu SNOM 820 resp. 870 lze 
nastavit jako funkci pod tlačítko 



2. Stream JPEG obrázků

• SNOM 820, SNOM 870

• Webový prohlížeč

• TV, LCD (s podporou webového 
prohlížeče)



3. SIP video hovor

• Grandstream VoIP videotelefon

• Softwarový telefon

(např. Bria, X-Lite)



Co připravujeme?

• Interní čtečka karet

• RS 485 sběrnice

• Wiegand

• Logický vstup



Referenční instalace

• www.2N.cz – partnerská sekce 

(zatím pouze v anglické verzi)

http://www.2n.cz/


Děkuji za pozornost!


