produktblad
Produkt:	ASCOM d62
DECT-telefon. GAP/CAP-kompatibel.
	Kompatibel med flertalet DECT-system
så som: Ascom DCT1800S, Ascom 		
	DCT1800GAP, Ascom IP-DECT, Aastra 		
MD110, MX-ONE, BusinessPhone och 		
	Ascotel.

Ascom d62 – DITT VERKTYG FÖR
VERKSAMHETSKRITISK KOMMUNIKATION

När vi utvecklade Ascom d62 hade våra ingenjörer en enda strävan – att spara. I det här fallet,
spara våra kunders tid, spara deras pengar och
samtidigt öka den personliga säkerheten.
Resultatet är handenhetens funktioner som
alla reflekterar denna strävan.

Avancerad teknik för dagens och morgondagens kommunikationsbehov
När effektiv kommunikation har en direkt effekt på säkerhet och hälsa är
handenheter med multifunktioner som stödjer dig i ditt dagliga arbete en
nödvändighet snarare än lyx. Arbetsmiljön inom sjukhus, säkerhetsinstitutioner och industri är ofta extrem utifrån såväl säkerhetstänkande som
fysisk arbetsmiljö. Så valet av handenheter och system som uppfyller
användarens behov i dessa miljöer bör ges högsta prioritet.
Introduktionen av Ascom d62 möter förväntningarna
U
 ppgraderas enkelt med högre funktionalitet allteftersom krav på utökade
funktioner ökar
H
 ar ett intuitivt användargränssnitt och en färgdisplay för enkelt handhavande
M
 öjliggör smidig interaktion mellan kollegor såväl som en säker länk till
externa system så som larm- och informationssystem
M
 inimerar behovet av underhåll och administration genom möjlighet till
centraliserad systemadministration.
Ascom d62 har tillförlitliga larmfunktioner såväl som funktioner för att
underlätta det dagliga användandet, exempelvis direkt kontakt med en
centralt uppdaterad telefonbok. Växelfunktioner nås via en intuitiv meny.
Och de programerbara funktionsknapparna gör det lätt för användaren att
snabbt komma åt ytterligare funktioner.
Helt enkelt, ett verktyg som ger dig tillförlitlig kommunikation och som
förebygger en liten händelse att eskalera till ett stort missöde eller katastrof.
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Uppgradera din handenhet i takt med att kraven växer
Ascom d62 är tillgänglig i ett antal licensbaserade varianter – från en kvalitetsParagraph Heading 2
telefon (Talker) för telefonifunktioner, till en handenhet för avancerade medBody Text
delande och fjärrstyrningsfunktioner (Messenger) och vidare till en avancerad
handenhet med personlarm och professionell meddelandehantering
Paragraph Heading 2
(Protector). Därtill kommer ytterligare licensbaserade optioner för olika funkBody Text
tioner. För användaren och systemadministratören innebär detta fördelar
såsom flexibilitet och ökad kostnadseffektivitet, genom att uppgraderingarna
kan genomföras på distans utan behov av att samla in handenheter. Med
andra ord, när dina krav växer, så gör också din d62 det. Funktionen för
Centraliserad Administration är också självklart en mycket kostnadseffektiv
och tidsbesparande möjlighet som säkerställer att ditt kommunikationssystem
på ett enkelt sätt kan anpassas till din verksamhet över tiden.
Personlarm och positionering
Det spelar ingen roll var du är, med en d62 är du aldrig ensam. Uppgradera
din handenhet med personlarmsfunktion och du kan med en knapptryckning på sekunden skicka ett nödlarm till dina kollegor eller till en larmcentral.
Handenheten kan även positioneras så att information om var du befinner
dig sänds med i larmet.

Funktionalitet

Centraliserad

Central

Enkel meddelan-

Avancerade medd. Manuellt

Basstations-

Administration

telefonbok

dehantering

hanterings- och

personlarm

baserad

(12 tecken)

fjärrstyrnings-

(2 larmtyper)

positionering

√

√

Licenser

funktioner

Ascom d62 Talker

√

√

√

Ascom d62 Messenger

√

√

√

√

Ascom d62 Protector

√

√

√

√
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Avancerad meddelandehantering (licensbaserad)
Smidig interaktion med kollegor, maskiner och informationssystem löses genom d62s avancerade meddelandehantering. T ex kan information från en
produktionsprocess eller medicinteknisk utrustning skickas till handenheten,
temperaturer och nivåer kan övervakas och vid överskridna gränsvärden kan
larm enkelt och tydligt påkalla uppmärksamhet från användarna. Meddelanden
kan ges hög prioritet för att omedelbart nå avsedd mottagare och mottagas
även under pågående telefonsamtal om så önskas. Genom att nyttja funktioner för kvittens av mottaget meddelande ökar säkerheten.
Meddelanden kan också kategoriseras så att de blir presenterade
utefter prioritet i meddelandelistan, och genom färgkodning. Enheten har
också interaktiv meddelandehantering med sk. softkeys för fjärrstyrningsfunktioner och valalternativ i klartext. Detta bidrar till enkelt handhavande
av verksamhetsapplikationer såväl som ökad effektivitet och säkerhet.
Smidigare upgraderingar och högre tillgänglighet genom
Centraliserad Administration
Reflekterar verkligen ditt internkommunikationssystem ditt behov av
flexibilitet och möjlighet att centralt administrera era handenheter?
I många fall besvaras frågan med ett nej vilket har legat till grund för
utvecklingen av ett nytt koncept för Centraliserad Administration. Detta innebär förenklad uppgradering av mjukvaror och synkronisering av parametrar.
Handenheternas individuella inställningar lagras centralt vilket innebär att
man inte behöver samla in handenheterna vid en förändring. Uppgradering
och parameterförändringar fjärrstyrs. I ett IP-DECT system kan detta göras
via radio (OTA, Over The Air) under pågående drift. I ett traditionellt DECT
system sker detta när handenheten placeras i ett nätverksanslutet laddfack.
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Egenskaper

All-anropsmeddelande (broadcast)

Alla användare kan nås av samma meddelande i en och samma utsändning

Avancerad meddelandehantering och
fjärrstyrningsfunktioner

Integration med informationssystem ger tillgång till extern information (licensbelagd)

Basstationsbaserad positionering

Ger den larmande enhetens position

Batteri

Enkelt utbytbart för exempelvis jourtelefoner

Bluetooth

Hårdvaruoption för anslutning av olika typer av trådlösa tillbehör såsom headset

Central telefonbok

Gemensam, centralt lagrad telefonbok

5 olika profiler

Enkelt att växla mellan olika användningssituationer

Färgdisplay

Möjliggör färgbaserad kategorisering av meddelanden

Headset

Standardkontakt (2,5 mm) eller via Bluetooth

Högtalare

Handsfree och konferenstelefonsfunktion

Knapplås

Manuellt eller automatiskt

Larmknapp

Möjliggör personlarm för högre säkerhet (licensbelagd)

Licensoptioner

Messenger, Protector och Protector med location

Lokal telefonbok

750 kontakter lagrade i telefonen

Nedladdningsbara språk

18 olika språk + 1 som är möjligt att själv definera

Programerbara funktionsknappar

3st sk. softkeys och 9st sk. hotkeys för vanliga funktioner

Samtalslista

Lista med de 25 senaste samtalen visas i displayen

Tid- och datuminställning

Tid synkroniseras från central tidskälla (NTP)

Tålighet

IP 44 klassificering som medger att enheten är skyddad mot strilande vatten. Enheten tillåter
också rengöring med vanligt förekommande desinfektionsmedel

Variabel uteffekt

Enheten minimerar sin sändareffekt utifrån avståndet till närmsta basstation

Vibrator

För diskret ljudlös notifiering

Laddare
Bordsladdare, standard

Läderhölster
Clips med click-on fäste för bälte
Säkerhetslina
Headset med mikrofon på kabel
Headset med mikrofon på bom
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