PUNCTE DE INFORMARE SI DE AJUTOR
SECURITATE PENTRU SPATIILE PUBLICE

VOCEA ORAȘULUI

 Numărul persoanelor care trăiesc în orașe și zone metropolitane continuă

să crească, la fel si nevoia de a se simți în siguranță.
 Soluția de comunicare și securitate Comend pentru centrele oraselor

asigură legătura vitală dintre cetățeni și serviciile de securitate.
 Conexiunile extrem de eficiente de voce, video și de control oferă o

legătură de comunicare fiabilă de la stațiile publice de informare și de
urgență la biroul de control al securității.

BENEFICIILE SOLUȚIEI DE COMUNICARE ȘI
SECURITATE COMEND

 Puncte de informare și de

ajutor pentru pietonii care au
nevoie de asistență.
 Detectarea și prevenirea

timpurie a amenințărilor prin
cctv și adresare publică.
 Monitorizarea optimizată a

locației și ajutor de urgență.
 Controlul echipamentului din

zonele de acces (bariere și
piloni rutieri).

PUNCTE DE INFORMARE ȘI DE AJUTOR PENTRU
PIETONII CARE AU NEVOIE DE ASISTENȚĂ

 Foarte vizibile și ușor de folosit.

 Oferă pietonilor care au nevoie de ajutor de

asistență instantanee prin conectarea la un birou
de control central sau la o secție de poliție.
 Pentru utilizatorii care nu sunt familiarizați cu

zona, stațiile acționează ca terminale info,
permițându-le să solicite informații și asistență
personală, de exemplu de la un birou de turism.

DETECTAREA ȘI PREVENIREA TIMPURIE A
AMENINȚĂRILOR PRIN CCTV ȘI ADRESARE PUBLICĂ
Difuzoarele și stațiile intercom pot fi combinate în „camere de vorbit" pentru adresarea pietonilor la fața locului.
Practica arată că făptașii pot fi opriți de obicei în activitatea lor infracțională (de exemplu, vandalism sau agresiune)
prin abordare directă, chiar dacă acest lucru se face prin comunicare la distanță.

MONITORIZAREA OPTIMIZATĂ A LOCAȚIEI ȘI
AJUTOR DE URGENȚĂ

Software-ul de control al biroului de comandă
Commend Studio dispune de funcții integrate
de voce, video și de control pentru a sprijini:
 localizarea automată a apelurilor

 secvențe de acțiune complete
 înregistrarea automată a sunetului
 intervenția proactivă prin adresarea directă

a persoanelor.

CONTROLUL ECHIPAMENTULUI DIN ZONELE DE
ACCES (BARIERE ȘI PILONI RUTIERI)

Dispozitivele de control al accesului, cum ar fi barierele și pilonii rutieri, pot fi
integrate fără probleme în sistemul Commend pentru un control ușor.

Acest lucru permite gestionarea eficientă a fluxurilor de trafic urban, cu
capacitatea de a face anumite zone accesibile doar persoanelor autorizate.

SECURITATE SUPLIMENTARĂ PENTRU ORAȘE
Puncte de ajutor și de informare:
-

Rezistente la intemperii și vandalism, concepute pentru a face față
condițiilor atmosferice dificile.

-

Diferite versiuni ale stațiilor Intercom (cameră video, suport
monitorizare etc.).

-

Stații Intercom pentru persoanele cu deficiențe vizuale sau de auz,
concepute în conformitate cu cerințele DDA / ADA și principiul egalității
de șanse pentru persoanele cu handicap.

-

Mesaje vocale automate (de exemplu, mesaje de încurajare).

-

Sistemele Help Point tip coloană asigură acces controlat de la distanță la
stingătoare de incendiu, defibrilatoare etc., prin intermediul biroului de
control.

DESIGN ADAPTAT NECESITĂȚILOR CLIENȚILOR
Datorită structurii lor modulare, terminalele
de informații și stațiile pentru apeluri de
urgență pot fi personalizate și produse în
conformitate cu cerințele de proiectare ale
urbaniștilor.
Întotdeauna acolo pentru tine

Apăsarea butonului de apel declanșează redarea unui
mesaj vocal preînregistrat, pentru a reasigura apelantul
că cineva va fi disponibil în scurt timp pentru a-l asista.
Fiecare apel va fi primit garantat

Disponibilitate constantă, datorită sistemului de automonitorizare - teste automate ale funcțiilor stației
Intercom (monitorizare microfon-difuzor)/ Monitorizare
linie.
Inteligibilitate superioară a vorbirii
Conexiuni care asigură o comunicarea naturală, tare și
clară cu pietonii. Suprimarea zgomotului de fundal (ex.,
zgomot produs de trafic). Reglarea automată a
volumului prin IVC (Intelligent Volume Control)

MAI MULT DECÂT UN SISTEM PENTRU AEPLURI
DE URGENȚĂ

 Sistemele Commend reunesc conexiuni video, de date și audio pe o

platformă comună.
 Ele oferă camerelor CCTV "urechi" și "voce", care le permit să ia măsuri

preventive.
 În situații de urgență, personalul de securitate al orașului poate

răspunde instantaneu cu anunțuri informative la nivel de cartier.
 În cazuri extreme, poate fi inițiată evacuarea de urgență înainte ca

serviciile de urgență și de salvare să ajungă la fața locului. Acest lucru
ajută la economisirea timpului prețios și chiar la salvarea vieții.

MAI MULT DECÂT UN SISTEM PENTRU AEPLURI
DE URGENȚĂ

Opțiuni flexibile de
redirecționare a apelurilor și de
integrare a radiotelefoniei
mobile
Redirecționarea apelurilor către
telefoane mobile sau fixe și
integrarea radiotelefoniei mobile
(TETRA și analogică) pentru
comunicarea cu serviciile de
urgență.

Sistem/interfețe integrate

Interfețe și suport de integrare
pentru sistemele de management
video și pentru soluțiile de la terți,
inclusiv integrarea telefoanelor și a
sistemelor VoIP (SIP / IAX)

Networking

Rețele între mai multe orașe pentru
gestionarea centralizată a biroului
de control

PLATFORMĂ DE COMUNICARE PENTRU
SECURITATE SUPLIMENTARĂ
Pentru a permite o intervenție rapidă în situații excepționale și de urgență, Commend oferă monitorizare și control
bazate pe voce. În acest fel, operatorii pot beneficia de un sistem care oferă o securitate suplimentară în interiorul
orașului și care se extinde ușor și se adaptează la condițiile în schimbare.


Vizualizare cu ComWIN – ComWIN oferă o vizualizare pe
ecran ușoară, user-friendly chiar și pentru sistemele
Intercom de mari dimensiuni.



Integrare video cu ComVIDEO – ComVIDEO integrează
fluxurile video live ale surselor video-over-IP în soluția
globală de securitate și comunicare.



Înregistrări și rapoarte cu ComREPORT – ComREPORT
permite înregistrarea fără probleme a tuturor
evenimentelor de sistem și stocarea detaliilor
corespunzătoare într-o bază de date.



Programare planificată și control cu ComSCHEDULE –
ComSCHEDULE oferă posibilitatea de pre-programare și
programare a funcțiilor sistemului Intercom.

