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מצבי חירום דורשים תגובה מיידית. מצבים אלה מטילים אחריות 
לפני  המכריעות  בדקות  כנדרש  שיפעל  הקמפוס  צוות  על  כבדה 

הגעת שירותי החירום. 
תקשורת קולית מובנת חשובה במיוחד במצבים כאלה, מכיוון שהיא 

מספקת הנחיות ובטיחות הן לסטודנטים והן לסגל. 
מערכת התקשורת שלנו משלבת את החומרה, המכניקה והתוכנה 
בכל  עת,  בכל  קריטי  מידע  לספק  שתוכלו  כך  ביותר  החדישות 

מקום, ובכל פעם.

יש למכללה או לאוניברסיטה שלכם את כל מה שצריך  האם 
כדי לשמוע, להישמע ולהיות מובן כשזה באמת חשוב?
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1. אינטגרציה עם מערכת כריזהבטיחות וחינוך

2. כניסות 

6. כיתות ומסדרונות 

7. משרדים

8. כניסה ומחסומים

סוגי התקשורת:

אחד
לאחד
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לרבים
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קמפוס מרוחק

VOIP 3. רמקולים

4. עמדות חירום

5. אזור קבלה

סביבת 
האוניברסיטה

התמודדות עם אתגרי התקשורת של היום 
הגדולה  להפיק את התועלת  רוצים  בוחרים להשקיע במערכת תקשורת, אתם  כשאתם 
ניתנת  פלטפורמה  באמצעות  לאפשרי  זאת  הופכים  אנחנו  שלכם.  מההשקעה  ביותר 
להרחבה, אשר מתמודדת הן עם האתגרים התפעוליים והן עם אתגרי התקשורת הקריטית.

הספורט  אולם  של  הכריזה  מערכת  עם  שילוב 
באמצעות ממשק VolP. זימון מורים וסטודנטים או 
שידור של הודעות מוקלטות מראש מכל אינטרקום, 

טלפון )נייד( או פאנלי כריזת IP ייעודיים. 

עמדת  הזמן.  כל  מופיעים  צפויים  לא  מבקרים 
לראות  לכם  מאפשרת  וידאו  מבוססת  אינטרקום 
הביטחון  לתגבור  מושלם  מהכניסה.  המתקשר  מי 

במעונות הסטודנטים.

כדי  מספיקה  אחת  חזקה  אחת  אינטרקום  יחידת 
אינטרקום.  כעמדת  והן  כריזה  כרמקול  הן  לפעול 
מתן מידע למורים ולסטודנטים על פעילות היומיום 

ובמהלך מצבי חירום.

לשימוש  וקלה  פשוטה  אינטרקום  אפליקציית 
לכם  מעניקה  ייעודי  במכשיר  או  האישי  במחשב 
מושלם  האינטרקום.  למערכת  מלאה  גישה 

לאינטרקום ולכריזה.

הוסיפו קול לטלוויזיה במעגל סגור ולמערכת בקרת 
מי  ולשמוע  לראות  שתוכלו  כך  שלכם,  הכניסה 
 turbine-ה יחידות  מהדלת.  או  מהשער  מתקשר 
שלנו מספקות שמע צלול וברור, אשר ניתן להבנה, 

וכל זאת בעיצוב עמיד וקשיח. 

טכנולוגיית ה-IP הופכת את הרישות לקלה יותר ומאפשרת לכם להרחיב 
הבטחת  תוך  מרוחקים,  לאתרים  שלכם  החדישה  התקשורת  מערכת  את 

אותה רמה של שירות וביטחון. 

  IPקלים להתקנה ומציעים כריזת IP רמקולי כריזת
להשתמש  יכולים  אינכם  שבהם  במקומות  מעולה 
במערכת הכריזה הציבורית שלכם. צופר ה-IP שלנו 
עמיד מאוד ומסוגל להתמודד עם כל סוג של מזג 

אוויר והוא אידאלי למקומות פתוחים.

מושכות  מובנה,  מהבהב  אור  עם  ייעודיות  עמדות 
בחירום.  לסיוע  מיידי  צורך  ומשדרות  לב  תשומת 
של  הביטחון  ותחושת  הבטיחות  את  חזקו 

הסטודנטים והצוות בשטחים המשותפים.

והשתמשו במערכת מרכזית אחת  יותר  יעילים  היו 
 .IP הן לאינטרקום והן לטלפוניה  ולכריזת

באינטרקום  בצורך  עלייה  רואים  אנו  האחרונות  בשנים 
יעיל, מערכות כריזה והודעות ציבוריות בבתי ספר גדולים, 

מכללות, ואוניברסיטאות.
יומיומיות  בעבר, שימש האינטרקום בעיקר למטלות ניהול 
דורשים  הגבוהה  ההשכלה  מבני  כיום,  כללית.  ותקשורת 
מאותו ציוד להיות מסוגל להתמודד עם מצבי איום מגוונים 

ודינמיים יותר.
תשמעו,  כי  רוצים  אנו  קריטי,  אירוע  של  התרחשות  בעת 
תישמעו, וחשוב ביותר, תהיו מובנים בכל פעם, מכיוון שכל 

שנייה קריטית.
חינוכיים  במוסדות  המיושמים  התקשורת  פתרונות  כיום, 

מהווים כלי חשוב לניהול מצבים וניהול סיכונים.
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אזעקה שקטה - מספקת 
הודעה דיסקרטית אם 
מתפתח מצב לא רצוי. 

תמיכה בלולאת השראה 
ההופכת את החצרות 

לנגישות ללקויי שמיעה. 

תכונות נוספות



פרויקטים נבחרים:הנוכחות שלנו בעולם:

פונקציות נבחרות:

17
מדינות

עם משרדים
מקומיים

69
מדינות עם 

ייצוג באמצעות 
שותפים

מובנות דיבור
הצורך המרכזי בהתמודדות עם אתגרים אלה הוא להיות מובן, 
בקול רם וברור. אם רוצים להפיק את המיטב מתוך מה שיש, 
תרצו לעבוד בצורה היעילה ביותר. שילוב של טכנולוגיה ואנשי 
צוות שעברו הכשרה יגרמו לבית הספר שלכם לפעול בצורה 
חלקה ויהפכו אותו למקום בטוח יותר לכולם. אודיו צלול וברור 
חיוני לשם ההצלחה בכך, במיוחד במצבים קריטיים בהם כל 

שנייה חשובה.

בתי ספר באוסלו
אוסלו, נורבגיה

האוניברסיטה של מדינת אוהיו
קולומבוס, אוהיו

HEC פאריס
בית ספר למנהל עסקים, צרפת 

אתם מוזמנים לבקר באתר סטנטופון ישראל
www.stentofon.co.il - למידע נוסף על הפרויקטים שלנו 

 .Vingtor-Stentofon ולצפייה בפרויקטים נוספים של

אבטחה משולבת
שונות  מערכות  בין  אמינה  תקשורת 
משתפים  אנו  מידה.  באותה  חשובה 
פרוטוקולים  באמצעות  מידע 
עם  ייעודיים  דרייברים  או  משותפים 
האבטחה,  במערכת  אחרים  חלקים 
ווידאו  ומצלמות  כניסה  בקרת  כמו 
זה  אוטומטיים.  תהליכים  לאפשר  כדי 
מסייע לצוות האבטחה לעבוד ביעילות 

רבה יותר במקרה של אירוע קריטי.

תקשורת משולבת
ּפַלטפֹורָמת  דורשת  יעילה  תקשורת 
תומכים  אנו  אחת.  משולבת  תקשורת 
 SIP כמו  פתוחים  בפרוטוקולים 
שלכם  התקשורת  כל  את  שהופכים 
מקונסולה  לביצוע  וקלה  לפשוטה 

מרכזית אחת.

?STENTOFON-VINGTOR-למה לבחור ב

שמע  וחומרת  תוכנת  מציעה   Vingtor-Stentofon של  הקריטית  התקשורת  פלטפורמת 
איכותית וחדישה ביותר, ללא פשרות. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על כפתור ותוכל להתקשר 
ולבקש סיוע, עזרה, ותמיכה מיידיים. את הצד השני אפשר לשמוע בקול רם וברור, ובכך למנוע אי 
הבנות או פירושים מוטעים. אנו מציעים איכות שמע צלולה וברורה גם לסביבות רועשות מאוד, 
המונעת על ידי תחנות יחידות הטורבינה  ה-turbine  שלנו עם המבוססות על מגברים של 10 
ואט, אשר כוללת תוכנת ביטול רעשים פעילה. המוצרים האיכותיים ֶׁשָלנּו נבנו לעמידות גבוהה, 

עם תאימות לאחור, תכונה אשר מאפשרת הקטנת הוצאות.

 NS-EN ISO מפותחים ומשווקים על ידי זניטל. מערכת אבטחת האיכות של החברה מוסמכת לעמוד בדרישות של תקן Vingtor-Stentofon זניטל והחברות הבנות שלה לא תישאנה באחריות כלשהי בגין טעויות העלולות להופיע בפרסום זה, או נזקים הנובעים מהמידע המובא בזאת. מוצרי
9001. זניטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות עיצובים ומפרטים טכניים מבלי להודיע. זכויות יוצרים של ZENITEL. מסמך זה והמרכיבים המשלימים שלו מכילים מידע של ZENITEL או צד שלישי שהינו כפוף לזכויות יוצרים וסודיות. כל חשיפה, העתקה, הפצה או שימוש במידע זה אסורים, אם 

לא הוסכם במפורש בכתב על ידי ZENITEL. כל עותק מורשה, בחלקו או בשלמותו, חייב לכלול הערה זו. ZENITEL – כל הזכויות שמורות. 
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