Gecertificeerde beveiliging
van woningen en zorginstellingen

VieDome Alphavision

Woningen, appartementen, zorginstellingen; de gecertificeerde VieDome Alphavision
inbraakcentrale biedt dankzij de hybride opzet voor elke situatie een passende oplossing. Het systeem laat zich eenvoudig aanpassen aan de individuele wensen van
eindgebruikers. Daarmee is het de ideale beveiligingscentrale voor zowel woningen en
appartementen als zorginstellingen. De VieDome Alphavision is het resultaat van jarenlange feedback van eindgebruikers en hun verwachtingen van een alarmsysteem.

Communicatie via internet of mobiel
All-IP communicatie wordt zonder meer de standaard. Daarom is de VieDome Alphavision beveiligingscentrale
als eerste in de markt voorzien van een geïntegreerde IP-kiezer. Overal waar breedband internet beschikbaar is,
kunt u gebruikmaken van deze functie. Is er (tijdelijk) geen breedband internet beschikbaar, dan kunt u eenvoudig
terugvallen op het mobiele netwerk via de optionele GSM-kiezer. Hiermee is de VieDome Alphavision een volledig
hybride oplossing, waarmee u alle kanten uit kunt.

Een stevige basis voor uw beveiliging
De VieDome Alphavision beveiligingscentrale is een hightech product van eigen bodem, dat maximale stabiliteit
op efficiënte wijze combineert met gebruiksgemak en bedrijfszekerheid. Doordat gebruik gemaakt wordt van
IP-communicatie via breedband internet hoeven geen extra belkosten gemaakt te worden voor status- en alarmmeldingen. De ‘bewaakte’ verbinding met de meldkamer zorgt bovendien voor een hogere mate van zekerheid
en betrouwbaarheid.

Vocale ondersteuning
Het systeem beschikt standaard over 12 bekabelde zones en kan met modules eenvoudig worden uitgebreid tot
een maximum van 44 bekabelde en/of draadloze zones. De VieDome Alphavision kan uitgebreid worden met een
spraakmodule, waarmee alarmmeldingen als spraakbericht naar de (mobiele) telefoon kunnen worden verstuurd.
Door het aansluiten van een bedieningspaneel met geïntegreerde microfoon en luidsprekers kan de gebruiker tevens
vocaal worden ondersteund bij de bediening van de centrale.

Veiligheid in meerdere dimensies
Bij een alarm zal het systeem dit automatisch doormelden naar de meldkamer en/of een (privé-)telefoonnummer.
De ontvangende partij kan na het invoeren van een code inluisteren op de locatie en zo bepalen hoe kritisch de
situatie is. Ook kan de gebruiker het systeem opbellen en het systeem in- en uitschakelen met behulp van de mobiele
telefoon. Een draadloze paniekknop of zender in combinatie met een draadloze module op de VieDome Alphavision
kan daarnaast zorgen voor persoonlijke veiligheid van bewoners of personeelsleden.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimale beveiliging van woonhuizen, winkels en kantoren
Probleemloze installatie en eenvoudige bediening
12-44 zones bekabeld en/of draadloos
4 secties, 8 bedieningspanelen, 98 gebruikerscodes
Geïntegreerde IP-kiezer (remote service)
Fraai vormgegeven bedieningspanelen LCD of LCD/prox met spraak
Directe in- en uitschakeling via proximity toegangspas of draadloze handzender
SMS tekstberichten en opties voor spraakondersteuning
Uitgebreide back-up communicatie mogelijk (GSM/GPRS)
Programmering via paneel of lokaal/op afstand
NCP-geregistreerd
Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

Zorg, veiligheid en comfort in één domotica-oplossing.
VieDome heeft zich bewezen als platform waarmee zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties,
gemeenten en andere dienstverleners op toegankelijke wijze hun diensten kunnen aanbieden aan cliënten
en bewoners. VieDome faciliteert het leveren van gemaks-, comfort- en zorgdiensten, zowel vanuit de eigen
organisatie als vanuit gezamenlijke initiatieven. Optimale keuzevrijheid voor bewoners, efficiëntere zorg en
extra aandacht voor cliënten staan binnen VieDome steeds centraal.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van VieDome?
Kijk dan op www.viedome.tv of bel 040 - 290 75 10 .

VieDome
in Nederland

