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oppnå større

TRYGGHET

Hvis du er ansvarlig for virksomhetskritisk
kommunikasjon, må du være sikker på at ditt
trådløse kommunikasjonssystem tåler store
belastninger.
Det betyr et mobilt tale- og datanettverk som er sikkert og pålitelig, samtidig som det tilbyr alle fordelene med trådløs
integrasjon. Det enkle svaret er Ascoms IP-DECT, en kostnadseffektiv løsning som kombinerer det beste av tradisjonell
tenkning med fremtidens muligheter.

GLEM DYRE OPPGRADERINGER – VI BRUKER SAMSVARENDE SYSTEMER
Takket være den unike Ascom IP-DECT-gatewayen, går migrasjonen fra gamle teknologier til VoIP
smidig og kostnadseffektivt. Selv om du har en gammel, analog PBX, vil en enkel IP-tilnærming gi
deg rask tilgang til fordelene med trådløs integrasjon. Ved å støtte SIP-standardene (og et voksende antall andre RFC-er), tilbyr vi integrasjon med de fleste PBX-systemene på markedet. Det
betyr at du sannsynligvis kan oppgradere ditt eksisterende system og fortsette å
få avkastning på din første investering. Med andre ord, siden ingen separat infrastruktur må bygges eller vedlikeholdes, er Ascoms IP-DECT gode nyheter for ITbudsjettet ditt.

SLAPP AV MED ENDE-TIL-ENDE SIKKERHET
Siden sikkerhetstrusler mot bedrifter blir mer sofistikerte for hvert år, trenger du vissheten om
et system som sikrer sensitiv informasjon.. Takket være en kombinasjon av autentifiserings- og
krypteringsteknikker (DECT Standard Authentication Algorithm DSAA, DECT Standard Ciphering
Algorithm DSCA og SRTP-kryptering over LAN), kan du stole på at ditt Ascom IP-DECT-system
er sikret mot uautorisert tilgang, manipulering av alarmer og
avlytting av tale/datakommunikasjon.

ASCOM IP-DECT-LØSNINGER

INVESTER I EN SKALERBAR LØSNING SOM ER SKREDDERSYDD TIL
DINE BEHOV
Din organisasjon er unik. Den trenger en kommunikasjonsløsning som
kan tilpasses dine spesielle behov og krav. Ascoms IP-DECT-løsninger støtter enkelt små og store nettverk, opptil titusenvis av telefoner, sømløs viderekobling av telefonsamtaler, ubegrenset
roaming, og muligheten for installasjoner på flere steder. Med vår IP-DECT Mobility Masterfunksjon er dine ansatte fortsatt tilgjengelige idet de går fra bygning til bygning, fra sted til sted
eller til og med fra land til land. Siden du bare trenger ett eneste system, får du også fordelene
av enkel administrasjon, enklere installasjon og mindre nødvendig utstyr.

SPAR TID MED ENKEL INSTALLASJON OG SENTRALISERT STYRING
Det er lett å administrere Ascoms IP-DECT-system. Det består av bare noen få komponenter. Med
vårt sentraliserte administrasjonsverktøy kan du raskt utføre konfigurasjoner og vedlikehold i et
brukervennlig, nettbasert miljø. I stedet for at du må lokalisere og samle inn håndsettene som
brukes i din organisasjon for å foreta oppdateringer, oppgraderinger og justering av innstillinger,
kan du håndtere hele operasjonen trådløst, Over-The-Air (OTA). Du får meget god oversikt over
den installerte infrastrukturen og telefonenes programvare, samt profil
og konfigurasjonsstatus som er synkronisert med den sentrale databasen med henblikk på backup og overvåking.

OPPRETT ETT ENESTE, INTEGRERT SYSTEM MED ASCOM UNITE
Å håndtere en mengde forskjellige systemer for alarmer, telefoni, e-post, logistikk, informasjonsstyring, administrasjon av bygninger med mer, tar svært mye tid, penger og energi. Med
Ascoms Unite profesjonell meldings-og alarmplattform, får du en sømløs integrasjon av alle
disse systemene. Du kan gjøre dem letttilgjengelige via applikasjoner som er skreddersydde
for Ascoms IP-DECT-telefoner, eller utvalgte personsøkere, smarttelefoner og nettbrett. Med
toveis trafikk kan du raskt utveksle meldinger med kollegaer og handle umiddelbart ut ifra kritisk informasjon som du får fra et system.
Ascom Unite inneholder også komplette logger av hendelser, eskalering og prioriteriung av hendelser.
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IP-DECTs aksessspunkter har 8 kanaler for tale og 4
kanaler til meldinger, alarmer, kringkasting og
synkronisering, hvilket betyr at alarmer alltid vil
komme gjennom, selv om alle talekanalene er
opptatt. En IP-DECT-gateway kan håndtere 40
samtaler og 16 basestasjoner.

OM ASCOM
Ascom Wireless Solutions er en ledende leverandør av trådløse kommunikasjonssystemer for nøkkelsegmenter som sykehus, psykiatri, eldreomsorg, industri, kriminalomsorg, kjøpesenter og hoteller. Over 75 000
systemer er installert i organisasjoner over hele verden.
Selskapet tilbyr et bredt utvalg profesjonelle telefoni- og meldingssystemer, og skaper verdi for kundene ved å støtte og optimalisere deres
virksomhetskritiske pro-sesser. Løsningene er basert på VoWiFi, IP-DECT,
pasientvarsling og personsøkerteknologi, som integreres på en smart måte
i eksisterende virksomhetssystemer.
Ascom har datterselskaper i 10 land, og 1200 ansatte over hele verden.
Ascom Wireless Solutions ble etablert på 1950-tallet, har hovedkontor i
Gøteborg og er en del av Ascom Group, som er børsnotert i Sveits.
Ascom Nordic er en del av Ascom Wireless Solutions. Ascom Nordic har
120 medarbeidere, hvor Ascom Norge inngår med 33 medarbeidere.
Den norske kundelisten inneholder bl.a de fleste av landets sykehus
som Oslo Universitetssykehus, Helse Bergen, Akershus Universitetssykehus,
Stavanger Universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet,
Universitetssykehuset Nord Norge, Folloklinikken DPS, Lillestrøm DPS,
Åsgård psykiatriske sykehus, Ringsaker kommune, Hamar kommune,
Drammen kommune, Røros kommune, Bråset sykehjem, Kamfjordhjemmet,
Volda omsorgssenter, Trondheim hospital stiftelse, Lekneshagen sykehjem,
Porsanger helsetun, Halden fengsel, Oslo fengsel, Statoil, Avinor, Sandvika
Storsenter.
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Med multiple styresystemer og fordeling av
pågangen kan hele systemet håndtere:
 Tusenvis av IP-DECT-gatewayer
 Titusenvis av IP-DECT-aksesspunkter
	Over 100 000 håndsett

HVORFOR VELGE ASCOMS IP-DECT-SYSTEM?
 Velprøvd og testet teknologi
	Høyt sikkerhetsnivå (reservert spektrum, DECT-autentifisering og kryptering)
 Gjør bruk av ny teknologi
 Meget god talekvalitet
 Avanserte alarm- og meldingsfunksjoner
 Enkel å installere og vedlikeholde
 Aktiv integrasjon av telefonbok
 Støtter SIP, H.323-protokoller
 Roaming mellom steder
 Kostnadsfri migrasjon fra DECT til IP-DECT
	Skalérbar på mange forskjellige måter fra antall brukere og applikasjoner til nødvendig ytelse.
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Ascoms IP-DECT-system er bygget for å støtte:
	100 IP-DECT-gatewayer
	1 000 IP-DECT-aksesspunkter
	20 000 håndsett

