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2N® Helios IP Manager
Spravujte všechny interkomy z jednoho místa
2N® Helios IP Manager je softwarový nástroj pro hromadnou správu interkomů v síti.  Oceníte jej 

zejména při správě velkých instalací – umožňuje hromadně nastavit přístupová práva uživatelů  

a vytvářet virtuální skupiny uživatelů a přístupové zóny.

Aplikace je neocenitelným pomocníkem pro vytváření složitějších přístupových systémů. Zároveň 

umožňuje zálohování nastavení interkomů a kopírování nastavení mezi vrátníky.  Další výhodou 

2N®  Helios IP Manager je nastavení displeje u modelu 2N®  Helios IP Vario s displejem. 2N® Helios 

IP Manager můžete spustit na každém PC, nastavování sítě je tedy možné z různých míst.

Software pro interkomy 2N® Helios IP
Aplikace, které vám usnadní život

Výhody:
• Efektivní centrální správa větších instalací
• Přístupový systém
• Nastavení displeje 2N® Helios IP Vario
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2N® Helios IP Eye
Video i bez videotelefonu
2N® Helios IP Eye je volně dostupná aplikace, která nejenže doplní běžný stolní telefon o video, ale obstará i video dohled u vchodu. 

Stačí mít dveřní interkom opatřený kamerou a můžete plně využívat videohovorů i s telefonem který nepodporuje video. Při zazvonění 

se ve vyskakovacím okně aplikace automaticky zobrazí video a vy tak okamžitě vidíte, kdo stojí u dveří, ještě než přijmete hovor. 

Přímo v okně aplikace můžete také rovnou otevřít zámek dveří, nebo brány. Video lze samozřejmě také zobrazit nezávisle na hovoru,  

a to i z více vrátníků součastně.

Výhody:
• Video z interkomu na PC
• Dohled nad videem z více interkomů
• Ovládání zámku kliknutím myši

2N® Helios IP Network Scanner
Nehledejte interkomy v síti, nechte pracovat stroje
2N® Helios IP Network Scanner je jednoduchá volně dostupná aplikace pro vyhledávání interkomů rodiny 2N® Helios IP v síti. Po prohledání 

sítě zobrazí v tabulce jejich typ, verzi firmware a IP adresu. Tím usnadní správu a instalaci interkomových systémů. Snadno použitelný 

software jednoduše spustíte a okamžitě máte výsledek.j p ý

Výhody:
• Rychlé a intuitivní použití
• Usnadňuje konfiguraci systému
• Zdarma ke stažení

2N® Helios IP Mobile
Buďte vždy v obraze
Díky aplikaci 2N® Helios IP Mobile se budete moct podívat na obraz z kamery dveřního interkomu přímo na displeji vašeho zařízení a zjistit, 

kdo stojí před Vašimi dveřmi. Pak už je jen na Vás, zda otevřete dveře a pustíte návštěvu dovnitř, nebo nikoliv. Navíc Vám 2N® Helios IP 

Mobile umožní i komunikaci s návštěvou u Vašich dveří.

Aplikace 2N® Helios IP Mobile je dostupná nejen pro mobilní telefony

a tablety s operačním systémem Android verze 2.3 a vyšší, ale i pro

iPhone a iPad. Pro bezchybné fungování je nutné mít nainstalovanou

licenci Advanced Video a Advanced Integration pro interkomy řady

2N® Helios IP.

Výhody:
• Příjem hovoru od dveří na tabletu/mobilu 
• Přenos videa a ovládání zámku
• Nemusíte znát žádné IP adresy


