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תקשורת ימית: פתרון לניהול מערכת 

פלטפורמה משולבת
לתקשורת ימית 

:Vingtor Stentofon Operator פלטפורמת תקשורת ימית משולבת מבוססת על

מומחיות 
במערכות תקשורת 

מאז 1946פנים

פתרון ניהול מערכת הפועל על גבי Windows ומהווה פתרון ניהול 
מערכת עבור שרתי אודיו מסוג ICX-AlphaCom באמצעות שרת 
עוצמתי זה, משולבים כל ערוצי התקשורת בממשק יחיד, הכולל 
הסטטוס  את  המציגה  אפשרויות  רבת  אינטראקטיבית  מפה 

והמיקום של כל יחידות התקשורת המחוברות.
יחד.  גם  להפעלה  וקל  גמיש    Vingtor-Stentofon Operator
ספריות של אייקונים ותבניות קוד מוכנות מאפשרות לך להתחיל 
בו  התיכנות  יכולות  בעוד  ההתקנה,  מרגע  דקות  בתוך  לעבוד 
והצרכים  ההעדפות  לפי  המערכת  את  להתאים  מאפשרות 

האישיים שלכם.
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פתרון לניהול מערכת 
VINGTOR-STENTOFON OPERATOR

יכולה לכלול מגוון רחב של פונקציות, כולל הבאות: 

VINGTOR-STENTOFON OPERATOR

ניתן  הפלטפורמה מספקת תמונה כללית ברורה למפעילים עם אפשרויות פריסה מרובות בהתאם להעדפת המפעיל. את הפריסות 
להתאים לגדלי מסך שונים ולהגדיר אותם כך שיכסו מסכים בודדים או מרובים. התוכנה מותאמת היטב גם להפעלה באמצעות מסך 
מגע. ניתן להגדיר מפעילים שונים במערכת עם הרשאות הגישה הקשורות אליהם, ועם פריסות והתאמות של תהליך העבודה. ניתן לטפל 

בכך בקלות על ידי מנהלי מערכת.

איור 1: ללא פעילות, עם תצוגה ממצלמה 1

איור 2: שיחה עם מסדרון.
2 מצלמות מחוברות למסדרון.
שיחה נכנסת מחדר המכונות. 

איור 3: קשר רדיו. נבחרו ערוצים 1 
ו-2. פעילות שמע בערוץ 1.

שיחה נכנסת, מסומנת בסיפון 12. 

המראה  אינטראקטיבית  מפה 
מיקום  את  והן  הסטטוס  את  הן 

יחידות הקצה

מאפשר  מפה  בתצוגות  השימוש 
כל  את  בבירור  לראות  למשתמשים 
סמלי המכשירם שהוגדרו באזור הנבחר. 
במהירות  להתבצע  יכולות  שיחות 
על  זמן  לבזבז  מבלי  מסוים  למיקום 
מציאת המספר הנכון של השלוחה. סמלי 
לסטטוס  בהתאם  מוצגים  המכשירים 
בזמן  תצוגה  יש  שלמפעילים  כך  שלהם 
המכשירים.  כל  של  הסטטוס  של  אמת 
המפה  מוצגת  שיחה,  מתבצעת  כאשר 

הרלוונטית באופן אוטומטי.

הפעלת אינטרקום ומקשים עם גישה ישירה

הפעלת אינטרקום רגילה תופסת מקום מרכזי ברוב המערכות וניתן להגדיר מגוון גדול של מקשים. 
לצרכי  בהתאם  ישירה  גישה  עם  מקשים  של  מאוד  גמישה  התקנה  מאפשר  הממשק  בנוסף, 
המשתמש. ניתן להגדיר מקשים עם גישה ישירה גם לשליחת הודעות מוקלטות מראש, לדוגמא, 
במערכת  הבטיחות  בתחום  וידאו  קטעי  הפעלת  כגון  חיצוניות,  במערכות  אירועים  להפעלת  או 

IPTV, נעילת דלת או ליזום -צפייה במצלמת PTZ בהתאם לתבנית מוגדרת.

שיחות וקבוצות קשר רדיו

המערכת מציעה פתרון טוקבק גמיש שיכול לכלול הן מגוון של תחנות וקבוצות רדיו עם ערבול 
של זרמי שמע לתוך יציאה אחת. המפעיל יכול לבחור לשוחח עם מאזין אחד או מאזינים מרובים 

בבת אחת.
Zenitel מציעה גם פתרון משולב לחלוטין עם מערכת ה-MOTOTRBO, המאפשרת שיחות ישירות 

בין המפעיל ומכשירי רדיו ספציפיים באותה דרך בה הייתם מתקשרים לטלפון סלולרי.

מוסיקת רקע

המערכת יכולה גם לשלוט על שידור של מוסיקת רקע לפי בחירת המקור, בחירת אזור, והתאמת 
הווליום הכללי או ספציפי לאזור.

הפעלה/כיבוי מרחוק וממשק עם מערכות חיצוניות

ותטפל  תשלב  וכן  וכיבוי,  הפעלה  של  הסטטוס  את  תציג   Vingtor-Stentofon Operator-ה
באותות והתראות אל ומתוך מערכות חיצוניות.

IPTV ומערכות בידור

והודעות חזותיות  ניתן גם לשדר תוכן   ,Vingtor-Stentofon IPTV כאשר משתמשים במערכת 
אזעקה  של  ההשפעה  את  להגביר  ניתן  זו,  בדרך  שונים.  באירועים  ובקבינות  ציבוריים  למסכים 
נשמעת או הודעה והיא תהיה זמינה גם לאלה עם ליקויי שמיעה. אפשר לנהל, להתחיל ולעצור 
 Vingtor-Stentofon ממשק  באמצעות  תיירות,  או  אימונים,  בבטיחות,  הקשורים  תכנים 

.Operator

)CCTV( טלוויזיה במעגל סגור

וידאו  שידורי  ולהעלות  לקשר  כדי  סגור  במעגל  טלוויזיה  עם  בקלות  לשלב  ניתן  המערכת  את 
המבוססים על אירועים כגון שיחה מתחנה ומהכניסה. אפשר לקשר כל תחנה לעד ארבע מקורות 
“זום אין”  CCTV כגון “עבור אל PTZ preset” או  זוויות צפייה מרובות. פקודות  וידאו כדי לקבל 

יכולות להיות גם חלק מממשק המערכת.

GA/PA

קלה  גישה  עם   PA/GA למערכת  ממשק  לספק  יכולה   Vingtor-Stentofon Operator-ה
הודעות  לבצע  לבחור  יכול  המשתמש  המערכת.  וניטור  אזור  בחירת  מראש,  מוקלטות  להודעות 

ישירות או להשמיע הודעות מוקלטות כדי לבדוק את איכות ההודעות לפני שידורן.



 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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?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.

שילוב כל ערוצי התקשורת שלכם על כלי השייט:
Vingtor-stentofon Operator מצרפת את כל המערכות שלך יחדיו לפתרון ניהול אחד.

גשר/קבלה
Vingtor-Stentofon OPERATOR

פתרון ניהול מערכת 

שטחים רועשים או חדר מכונות
תחנות אינטרקום 

גשר
תחנות ראשיות 

שטחים ציבוריים
טלוויזיה במעגל סגור

מעברים ודלתות
וידאו ואינטרקום

תחנות לסירות הצלה
לוחות גישה

קבלה
תחנה ראשית שולחנית 

שטחים ציבוריים
מוסיקת רקע

צוות
שילוב DECT ושיגור אזעקה 

צוות
שילוב רדיו

כריזות ואזעקות
GA/PA מערכות

שטחים ציבוריים וקבינות
 IP מערכות בידור


