
2N IP Interkomy & virtuální ústředna
2N® Helios IP

Máte-li zájem o naše produkty, volejte na číslo +420 261 301 400, nebo napište e-mail na obchod@2n.cz.
Pro více informací www.2n.cz nebo www.ip-intercoms.com. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Jistě to znáte. Ušetřili jste náklady přechodem na firemní telefonování přes virtuální ústřednu 
a celou firemní komunikaci optimalizujete, kde to jenom jde. Ale co když chcete ještě více 
zvýšit flexibilitu a mobilitu? Použití interkomů skupiny 2N® Helios IP pro dveřní komunikaci 
Vám umožní napojit dveře do firemní telefonní sítě a tím využívat všech výhod virtuální 
infrastruktury.

Náš zákazník, střední firma s vlastní budovou a s vchodem a bránou do nákladního dvora 
přechází na řešení s virtuální ústřednou. Pomocí interkomů 2N® Helios IP teď může připojit 
vchod a vjezd do firemní telefonní sítě. Toto řešení umožní při nepřítomnosti přijímat hovory 
od vstupu přímo na stolní telefon nebo mobil. Během dne tedy zvoní návštěvy na recepci 
nebo na mobil recepční, v noci zase na centrálu bezpečnostní služby. Samozřejmostí je 
nejen přenos videa, ale i ovládání dveří, vjezdu a osvětlení. Interkomy zajišťují i video dohled 
vchodu. To vše s napojením na virtuální ústřednu bez nutnosti další infrastruktury.

Pro koho je vhodné řešení 2N® Helios IP
•  Pro všechny, kteří chtějí zlepšit komfort uživatelů 
• Zákazníkům, kteří přecházejí na VoIP 
• Pro zvýšení funkcionality IP řešení – video, picture to email 

Klíčové výhody
• Snadná a rychlá instalace
• Jednoduchá, vzdálená správa
• Kompletní VoIP řešení dveřní komunikace
• Rozšíření nabídky služeb a zvýšení prodejů 
• Sjednocení infrastruktury zákazníka 

Komu je 2N® Helios IP určen?
• Retail & SOHO
• Obchodní domy 
• SME
• Banky

Využijte výhody IP interkomů

http://www.ip-intercoms.com


2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz, www.ip-intercoms.com. 

Výběr vlastností 2N® Helios IP

Video IP 
telefon

IP telefon

Virtuální
ústředna

OperátorFirma

2N® Helios IP Vario

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Virtual
PBX

2N® Helios IP Force

Operator

Příklad zapojení

 

2N® Helios IP Force 2N® Helios IP Safety 2N® Helios IP Vario 2N® Helios IP Uni

Skupina 2N® Helios IP:
Skupina 2N® Helios IP je portfolio dveřních interkomů do všech 
prostředí – ať už bezpečnostní, obchodní nebo nouzová komu-
nikace do různých oblastí. Od jednoduchých aplikací vyžadují-
cích jasnou a jednoduchou komunikaci na jediný IP telefon, až 
po komplexní komunikační řešení integrované do bezpečnost-
ních a signalizačních systémů nebo IP ústředen.
Vysoká kvalita a certifikace zajišťují kompatibilitu 2N výrobků 
s průmyslovými standardy IP síťových řešení jako např. Avaya, 
Cisco a další.

2N® Helios IP Eye
Zdarma stažitelná aplikace, která umožňuje zobrazit obraz z kamery 2N® Helios IP interkomu na vašem PC. Můžete sledovat 
obraz z vámi vybraného interkomu příp. nastavit systém tak, abyste viděli obraz z kamery v okamžiku, kdy příchozí osoba volá 
na váš telefon ještě před zvednutím sluchátka. 
Praktické použití:
Osobu, která stojí před dveřmi, uvidíte ještě dřív, než vyzvednete hovor na vašem IP telefonu. Jediným stiskem tlačítka v aplikaci 
pak jednoduše otevřete dveře.

Fotografie do e-mailu 
2N® Helios IP interkom umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době vyzvánění.
Praktické použití:
Informaci o volání od osob, které vás nezastihly, najdete ve vaší elektronické poštovní schránce s časem zmeškaného volání 
a několika zachycenými snímky z kamery.

2N® Helios IP Manager
Aplikace pro PC, která slouží ke správě konfigurace a hromadnému nastavení všech interkomů 2N® Helios IP instalovaných 
v rámci objektu. Umožňuje rozdělit objekt do zón, vytvářet skupiny uživatelů, nastavovat přístupová práva, spravovat telefonní 
čísla a seznamy apod.
Praktické použití:
Aplikace Vám ušetří čas při konfiguraci zejména rozsáhlejších instalací. Konfiguraci celého systému můžete přehledně spravovat 
z jednoho místa a změny synchronizovat stiskem jednoho tlačítka.

Časové profily 
Funkce časových profilů umožňuje omezit volání na vybraná telefonní čísla, definovat platnost přístupových kódů nebo RFID 
karet pomocí týdenního kalendáře. 
Praktické použití:
Jednoduše zamezíte přístup určité osoby např. pracovníka úklidové služby nebo poštovního doručovatele do objektu mimo 
pracovní dobu.
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