
 

 

 

 
 

 

2N® 360°SECURITY SHIELD® 

 

Tento dokument popisuje jednotlivé části komunikace 2N 360° SECURITY SHIELD®, slouží k pochopení 

jednotlivých částí a umožní Vám jednoduše reagovat na otázky Vašich zákazníků. 
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IT Security 

Secured Network 

Ve 2N chápeme, jak je bezpečnost Vaší firemní počítačové sítě důležitá. Nejen že jsou v síti často uložena velice 

citlivá a mnohdy I přísně tajná data, ale navíc je dnes počítačová síť páteří komunikace napříč celou firmou a 

jejím okolím. 

Proto kladmeme veliký důraz na bezpečnost interkomu, který přivádí počítačovou sít až na vnější plášt budovy. 

S funkcemi, které jsme zabudovali do našeho interkomu může v klidu spat, Vaše síť je v bezpečí. 

 

 https 

Nadstavba síťového protokolu HTTP, která umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a 

webovým serverem v interkomu před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu 

protistrany 

 

 802.1x 

802.1x je standard, který je použit v sítícjh s vysokými nároky na bezpečnost, 2N Helios IP si s tímto standartem 

rozumí a je tak možné jej použít I v těch nejzabezpečenějších sítích bez sebemenších problemů. 

 

Secured Communication  

Bezpečnost komunikace, je v dnešní době obrovskou výzvou. Našim e-mailům a telefonům sdělujeme 

nejintimnější informace a naše hesla rpudí každou chvíli přes internet aby nás opravňovala k nejrůznějším 

službám. Proto klademe veliký důraz na zabezpečení komunikace pomocí našich interkomů, aby nebylo možné 

neoprávněně podvrhnout například přihlašovací údaje nebo ovládací pokyny proudící přes síť. Veškerá 

komunikace, která by mohla obsahovat citlivá data jako hesla nebo příkazy je rpoto důkladně šifrovaná a 

chráněná proti zneužití. 

 

 SIPs 

Nadstavba protokolu SIP, která umožňuje šifrovat obsah SIP zpráv proti zneužití dat a krádeži identity 

 

 Redundant proxy 

Záložní SIP proxy je funkce interkomu, která zajistí že I při výpadku hlavní firemní SIP proxy intercom okamžitě 

přejde na záložní aby komunikace byla zajištěna za jakýchkoliv podmínek. 

 

Hack resistant OS 

V dnešní době je počítač skoro v kařdém zařízení, od automobile až po ledničku. Počítače jsou našimi chytrými 

společníky, ale pokud je napadne útočník například pomocí viru, nebo trojského koně, mohou se rázem stát 

spíše našim problémem. Proto jsou  interkomy 2N Helios IP postaveny tak, aby jejich “počítač” byl odolný proti 

takovým útokům. 

 

 Virus free operation system 

Operační systém našich interkomů je neveřejný a neexistují pro ně tedy žádné viry, které by jej mohli ohrozit. 

 

 Firmware integrity control 

Integrita firmware je před nahráním do interkomu prověřena aby nebylo možné do něj nahrát podvrhnutý, 

nebo poškozený firmware 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_(informatika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol


Intercom Security 

Extreme mechanical resistance(p) 

Interkom je zařízení, které je vystaveno těm nejtěžším podmínkám vně budovy, kterou chrání. Od 

nesnesitelného horka na přímém slunci, bouřky se silnými lijáky až po mrazivé teploty během zimy.  

Mimo přírodní živly se interkom může stát také cílem útoku vandalů nebo zlodějů. 

Ne nechceme Vás vyděsit, můžete v klidu sedět v pohodlí své kanceláře nebo obývacího pokoje, 2N ® Helios IP 

je připraven čelit všem těmto výzvám při zachování plně funkčnosti tak, aby spolehlivě chránil Vaše dveře. 

 

 IP 69K Certification 

Interkom s certifikací IP69K je schopen nejen být úplně ponořen pod vodu ale je možné jej I omývat vodou o 

teplotě 80°C pod tlakem 100bar 

 

 Anti-vandal housing 

Tělo interkomu je vyrobeno z vysoce odolných materiálů jako je slitina hliníku nebo zinku aby odolalo útokům 

vandalů v každodenním provozu. 

 

 Wall protected installation 

Možnost instalace způsobem, kdy je využitá zeď pro maximalizaci ochrany díky speciálnímu tvaru interkomu.  

 

Mechanical intrusion 

Interkom na dálnici, nebo u vedlejšího vchodu do budovy je často lákadlem pro různé zloděje a 

vandaly, kteří by jej rádi ukradli, nebo poškodili.  Protože interkom je důležité zařízení chránící 

budovu, nebo bezpečnost lidí je nutné takovýmto situacím zabránit. Interkomy 2N®Helios IP proto 

obsahují speciální funkce, které umí na takovouto situaci upozornit, nebo dokonce aktivně reagovat. 

 

 Smart tamper 

Snímač otevření krytu interkomu, který umí aktivovat klasickou zabezpečovací ústřednu, nebo sloužit jako 

událost pro systém 2N ®Helios IP Automation API. 

 

Self diagnostic  

IP Interkom je sofistikované zařízení se spoustou funkcí, na kterých závisí bezpečnost lidí a budov. Je 

proto důležité mít jistotu, že je interkom ve stoprocentní kondici a že všechny jeho funkce a systémy 

jsou pořádku. Jen tak se můžete v klidu spolehnout, že v krizové situaci Vám interkom 2N® Helios IP 

vždy pomůže a že nebudete první, kdo zjistí, že reproduktor nefunguje, zrovna když potřebujete 

zavolat lékařskou pomoc na dálnici. 

 

 Audio Loop Testing 

Integrovaný test funkčnosti reproduktoru a mikrofonu, který navazuje na 2N ®Helios IP Automation API 

 

 Event LOG 

Log událostí s možností automatického odesílání zpráv. 

 

 



Access Security 

Thief protection system(p) 

Zloděj chodí dveřmi, podle výzkumu ministerstva vnitra v polovině případů použije zloděj dveře pro vniknutí do 

budovy. Proto jsme do našich interkomů vyvinuli systém chránící Vaše dveře proti neoprávněnému vniknutí, 

nebo zneužití. Ovládání dveří je chráněno pomocí zabezpečeného ovládání zámku a díky příslušenství jako je 

snímač otevřených dveří může 2N ®Helios IP vyvolat alarm například při násilném otevření dveří. 

 

 2N® Helios IP Security Relay 

Bezpečnostní relé, které chrání dveřní zámek ovládaný interkomem před napadením a násilným otevřením. 

 

 Unauthorized access detection 

Funkce interkomu, která detekuje neautorizované otevření dveří a umožňuje na takovouto situaci reagovat 

například alarmem 

 

 Open door alarm 

Funkce detekce nezavřených dveří která, pokud se dveře nezavřou v předem nastaveném časovém intervalu, 

může vyvolat například alarm, nebo zavolat ostrahu.  

 

Access control system 

Přístupový systém je dnes nedílnou součástí všech moderních budov, proto mají interkomy 2N ® Helios IP v 

příslušenství čtečky RFID karet, aby tak mohli spolu s přístupovým systémem v budově tvořit páteř 

bezpečnostního systému a bít jeho nedílnou součástí. 

 

 Proximity & Smart Card reader 

Plně integrovatelná čtečka RFID karet formátu 125KHz nebo 13,56MHz.  

 

 NFC enabled card reader 

Čtečka karet s podporou technologie NFC pro komunikaci s mobilními telefony s NFC technologií  

 

 External camera control 

Možnost připojit a ovládat externí IP kameru, jejímž obrazem interkom může nahradit obraz z integrované 

kamery.  

 

T&A system 

Interkom u dveří je zařízení, které Vás jako první uvítá při příchodu do práce.  Proto jsme do našich 

interkomů, které mají čtečku karet, integrovali docházkový systém a pokročilé funkce časových 

profilů, takže Vám stačí jedno zařízení pro kontrolu vstupu, vyhodnocení docházky a pro ovládání 

zámků místo několika složitých a drahých systémů. 

 

 Integrated attendance system 

Intergovaný docházkový systém, který využívá informace o průchodech z interkomů 2N® Helios IP.  

 

 Universal time profiles 

Uživatelsky konfigurovatelné časové profily, podle kterých se mohou řídit funkce interkomu, nebo pravidla pro 

přístup do střežených prostor 



Visitor security 

Intelligent dial system 

Ve většině případů je interkom připojen do stávající telekomunikační infrastruktury, a využívá pro 

řízení hovorů její pokročilé funkce. Ale co v případě že ústředna přestane fungovat, nebo prostě není 

nainstalovaná? Proto jsou interkomy 2N®Helios IP vybavené sadou pokročilých funkcí pro řízení 

hovorů, aby Váš hovor vždy a za jakýchkoliv okolností dosáhl svého cíle. 

 

 Call connection backup 

Zálohování hovorů pomocí sady pravidel, která umožní směrovat hovor přes záložní cestu v případě 

výpadku telefonní ústředny či nedostupnosti volané destinace. 
 

 Multi number dial 

Vytočení až 3 telefonních čísel najednou, pro maximalizaci šance na spojení. 
 

Emergency response system(p) 

Jsou situace, do kterých by se nikdo z nás raději nikdy nedostal. Požár budovy, útočník se zbraní ve 

škole nebo přepadení u dveří vašeho domova či kanceláře je něco. Protože svět není dokonalý a 

k těmto situacím dochází, jsou naše interkomy připraveny těmto situacím čelit a podat Vám 

pomocnou ruku když ji nejvíce potřebujete. 
  

 Silent alarm 

Možnost aktivovat tichý alarm pomocí speciálního kódu, který otevře dveře tak, aby útočník nic 

nepoznal 
 

 User sounds 

Uživatelsky definovatelné zvuky, které je možné přehrávat jako hlášení interkomem například v 

případě požáru a navigovat tak osoby v budově k nouzovým východům. 
 

 Public Address integration 

Integrace interkomu do systému rozhlasu v budově, intercom se tak chová jako reproduktor rozhlasu 

a přispívá tak k lepšímu pokrytí budovy 
 

Intelligent password system 

Interkom je důležité zařízení, na jehož správné funkci závisí bezpečnost osob v budově, nebo 

motoristů na dálnici. Je proto důležité aby byl interkom správně nakonfigurován a aby s ním nemohl 

někdo neoprávněný manipulovat, aby konfiguraci změnil, nebo zneužil její data. Proto interkomy 2N 

používají funkce, které zajistí, že Vy i Vaše data jsou v bezpečí. 

 

 Weak password control 

Funkce, která kontroluje, zda je použité administrátorské heslo změněno po prvním přihlášení a 

upozorňuje na slabé použité heslo. 
 

 Encrypted password 

Heslo je v konfiguraci uloženo v zašifrované podobě, aby případný útočník nemohl získat z 

konfigurace přihlašovací údaje 



Building Security 

Security platform integration 

Dnešní bezpečnostní systémy jsou souborem mnoha zařízení, jako jsou IP kamery, přístupové systémy nebo 

detektory. Mozkem celého systému je dnes server řídící všechny systémy tak, aby systémy pracovali jako jeden 

celek s maximálním výkonem.  

Ve 2N sledujeme nejnovější trendy v oblasti bezpečnosti a proto naše interkomy umí “mluvit“ 

s nejmodernějšími bezpečnostními systémy. 2N Helios IP tak může být například součástí kamerového, nebo 

přístupového systému a poskytovat tak vysokou míru bezpečnosti než jako samostatné zařízení.   

 

 ONVIF profile S&C 

Protokol ONVIF umožňuje propojení interkomu s ONVIF kompatibilními zařízeními třetích stran jako jsou 

například kamerové systémy, IP kamery, nebo přístupové systémy. 

 

 RTSP streaming server 

Server, který umožňuje streamování videa a audia z interkomu až na 4 zařízení nezávisle na hovoru. 

 

 Wiegand Interface 

Wiegand vstup/výstup, který slouží k připojení zařízení s tímto rozhraním, nebo k připojení interkomu do 

přístupového systému. 

 

24/7 HD surveillance (p) 

Kamerové systémy jsou dnes již standardní součástí ochrany osob a majetku. Aby byl kamerový systém 

efektivní, je dnes již standardem používat kamery s HD rozlišením a možností záznamu i v naprosté tmě.   

2N Helios IP jsme navrhli tak, aby poskytoval kamerovému systému obraz v HD rozlišení a dokonce jako jediný 

na trhu i v naprosté tmě. Máte tak k dispozici kvalitní obrazový důkaz za jakýchkoliv podmínek. 

 

 Night vision IR camera  

IP kamera s nočním viděním pomocí IR přísvitu s elektromechanickým IR filtrem pro denní /noční režim. 

 

 Hidden HD camera 

HD kamera, ukrytá za speciálním krytem, který znesnadňuje její identifikaci potencionálním zlodějem. 

 

 Area audio monitoring 

Monitoring okolí pomocí mikrofonů integrovaných v interkomu nezávisle na hovoru. 

 

Action & reaction system 

Pokud dojde k nějaké nenadálé situaci, je nutné na ni nějak reagovat. Aby interkom 2N ® Helios IP 

nebyl jen odolný telefon, vybavili jsme všechny modely sofistikovanými funkcemi, které Vám umožní 

pomocí vstupů a výstupů reagovat například na násilné otevření dveří a pomocí kombinace různých 

funkcí efektivně reagovat na vzniklou situaci. 

 

 Programmable scripts 

Programovatelné skripty umožňující definovat chování interkomu na základě vstupních událostí a podmínek. 

 

 



 Centralized management  

Software pro centralizovanou správu interkomů v rozsáhlých instalacích 

 

 

 Distributed inteligence 

Veškeré funkce, které interkom nabízí, je možné používat bez nutnosti instalovat ústřednu nebo řídící server. 

 

 


