
 

 

 

Programska oprema za inovativno upravljanje alarmov preko prenosnega DECT 

telefonskega aparata. Uporabniku prijazna in stroškovno učinkovita rešitev, ki 

je hkrati prožna in varna. 

 

Klici na DECT sistem 

Osebje se lahko kliče na tri različne načine: 

- s pritiskom na klicno tipko na  klicni enoti (rdeča tipka) 

- s potegom klicne vrvice na klicni enoti (WC, kopalnica) 

- s pritiskom rdeče tipke na upogljivi vrvici 

Prenosni telefonski aparat (GIGASET) prične z zvonenjem opozarjati na klic, na 

displeju – prikazovalniku aparata se izpiše »NUJNI KLIC«. S pritiskom na tipko za 

vzpostavitev zveze (zelena tipka za vzpostavitev govorne zveze) se na 

prikazovalniku – displeju prikaže: 

 

PREJMITE VSE ALARME IN  INFORMACIJE IZ 

KLICNEGA SISTEMA HITRO IN ENOSTAVNO 

NEPOSREDNO NA VAŠ DECT TELEFONSKI APARAT 



 

 

Primer: 

SOBA 035 P1 

Kar pomeni da je klic iz sobe 035, postelja 1. 

Zvezo prekinemo s pritiskom na prekinitveno tipko (rdeča tipka za prekinitev 

govorne zveze). 

Če je sproženih več klicev istočasno ali se osebje pogovarja tako da je 

komunikacija zasedena se zasliši v slušalki pisk, ki opozori, da je sprožen 

dodatni klic. 

 

Stroškovno učinkovito 

Za razliko od drugih podobnih sistemov, DECT server nima stroškov mesečne 

najemnine ali stroškov za licence. Število klientov je neomejeno. 

Varno 

Rešitev z dvosmerno komunikacijo je varna in informativna. Sistem sledi  vsem 

napravam in samodejno pošlje sporočilo o napaki v primeru da telefonski 

aparat ne more prejeti sporočila. 

 V primeru motenj sistem samodejno vzpostavi osnovni zaslon na telefonskem 

aparatu in mu nato ponovno pošlje namenjeno sporočilo. S tem je omogočeno 

ponovno normalno delovanje sistema. Odpravljanje težav ali spremembe v 

programu se lahko opravijo preko spleta iz sedeža našega podjetja na Ptuju. 

Mobilno 

Z rešitvijo mobilnosti je osebje posledično bolj  učinkovito. Sistem je povsem 

neodvisen od operaterja. 

Enostavno 

Brezžični DECT sistem z programskim paketom DECT server je enostaven za 

namestitev in uporabo. Programsko opremo je možno kombinirati z vsemi  

sodobnimi klicnimi in alarmnimi sistemi. 


