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Naadloze IP-communicatie voor tweedraads
apparatuur
Ndaks Eco 100 maakt het mogelijk om Legacy tweedraads apparatuur te verbinden met NFON
cloud telefonie. Hiermee worden nieuwe toepassingen voor schakelaars, temperatuur sensoren
deurcontacten, industriële controle eenheden mogelijk. NFON brengt digitale mogelijkheden
naar analoge technologie.

Snelle installatie en eenvoudige configuratie.
Lage integratie en bedrijfskosten.
Maximale bereikbaarheid en fout tolerantie
Voor geconfigureerde alarm scenario’s.
Toepassingen van ESPA 4.4.4 en ESPA-X is beschikbaar
via NFON-gecertificeerde partners

Toegevoegde waarde voor Legacy tweedraads
apparatuur
De Ndaks Eco 100 biedt een innovatieve en efficiënte
oplossing voor de integratie van analoge sensoren
en apparaten met NFON cloud telefonie. De
combinatie van krachtige, compacte hardware van
Ndaks Eco 100 en intelligente diensten vanuit NFON
cloud telefonie, stelt deze oplossing u in staat om
waarde toe te voegen aan verouderde legacy
systemen. Onder meer door mogelijkheden te creëren
voor geautomatiseerde, intelligente informatiedistributie, daar tweedraads sensoren alleen aangeven
wanneer er een actie ondernomen moet worden. De
Ndaks Eco biedt 100 regels en communicatieprocessen om ervoor te zorgen dat maatregelen
worden genomen op de juiste manier, waardoor er
nieuwe innovatieve digitale toepassingsgebieden
voor analoge technologie ontstaan.

Just-in-Time alarmen verhogen de veiligheid
Ndaks Eco 100 is veelzijdig. De meest voorkomende
scenario’s worden gebruikt door medische praktijken,
gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang,
winkels en hotels, evenals facilitymanagement en de
industriële productie. Overal waar sensoren worden
gebruikt voor het bewaken, controleren en alarmering
helpt de Ndaks Eco 100 organisaties zich te focussen
en te acteren op alarmmeldingen, waardoor de
veiligheid voor mens, onroerende zaken en
bedrijfsmiddelen wordt verhoogd. Wanneer een deur
op een kier wordt gelaten, een productielijn stopt, of
een noodknop wordt ingedrukt, activeert Ndaks Eco
100 het communicatieproces welke nodig is om de
situatie snel en veilig te verhelpen. Met behulp van
spraak, tekst, en SMS op geschikte apparaten, verzorgt
deze slimme oplossing de communicatie totdat deze
feedback krijgt dat het probleem is opgelost.
Tot 100 Alarm risico verlagende scenario’s
Door de 12 voorgeconfigureerde alarmeringen, welke
eenvoudig naar uw persoonlijke wensen kunnen
worden aangepast, is Ndaks Eco 100 snel te
implementeren. Met de eenvoudig te gebruiken web
interface zijn scenario’s, broadcast procedures en
just-in-time conferentie gesprekken simpel te beheren.
U kunt tot 100 alarm scenario’s configureren om zo een
breed scala aan praktijkcases van risico verlaging en
verhoging van de beveiliging te realiseren

Ndaks Eco 100: Voorbeelden
S til alarm
Notificeer beveiligingspersoneel automatisch, door
middel van sneltoetsen of met een druk op een
noodknop.
G
 ebouwbewaking 
Gebruik sensoren om facilitaire medewerkers te
notificeren bijvoorbeeld als een sensor defect is of
een serverruimte oververhit.
S ervice alarm
Zorg voor beknopte instructies om servicetechnici te
helpen met het snel en veilig oplossen van moeilijke
taken.
B
 ewaking van productie processen
Gebruik signalen van industriële controllers in een
productie omgeving om onderhoudspersoneel te
informeren in geval van een status verandering of een
defect.
P
 ersonen kennisgeving
Bereik medewerkers om foutloze opvolging van de
service verantwoordelijkheden te garanderen – via
de telefoon, met een druk op de knop of een sensor
met of zonder automatische callback.
O
 verige koppelingen 
Versnel de alarm communicatie door gebruik te
maken van de optionele ESPA 4.4.4 en ESPA-X
interfaces. Mogelijke toepassingen zijn onder ander
machine alarmen, bewakingsalarmen en andere
automatische, tijd- kritische scenario’s.

Out-of-the Box Performance
16 ingangen/ 8 uitgangen
Tot 10 parallelle systeem prosessen
Tot 100 broadcast groepen met elk 25 bestemmingen
	Tot 100 custom alarm scenario’s met 12 voorgeprogammeerde scenario‘s
Eenvoudige uitbreiding voor integratie van extra
scenario’s
	Uitgebreide proces logs
	Eigen prioriteit voor broadcasts en ontvangers

Over NFON AG
NFON AG, met het hoofdkantoor in München, is de enige pan-Europese cloud-PBX-provider - met meer dan 15.000
bedrijven in 13 Europese landen als klanten. NFON, het cloud-telefoonsysteem, biedt meer dan 150 functies en een
naadloze integratie van premiumoplossingen. Met onze intuïtieve communicatieoplossingen, stellen we Europese
bedrijven in staat hun werk elke dag een beetje te verbeteren. NFON is de nieuwe vrijheid van zakelijke
communicatie.

Een 100% cloudoplossing ‘Made in Germany’
Hoge kostenbesparingen
Onbeperkte capaciteit
Slimme functies
Gemakkelijk te bedienen
Netwerk met lokale service partners
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