
Unison är en marknadsledande plattform för att effektivt koppla samman olika tillverkares 
porttelefonisystem och andra händelser. Unison använder den senaste tekniken och erbjuder 
användarvänliga men samtidigt kraftfulla lösningar för alla typer av företag.

PACOM UNISON  
PACOM Unison fungerar som en smart länk mellan porttelefonen och andra delsystem. Porttelefonintegrationen kan 
konfigureras till att tillgodose olika applikationer och effektivisera det önskade arbetsflödet. I miljöer med många 
porttelefonistationer kan Unison köa samtal vilket gör det möjligt för operatören att svara på flera förfrågningar på ett snabbt 
och metodiskt sätt. Vid mindre frekventa samtal eller vid särskilda omständigheter kan Unison programmeras till att skapa 
olika regler. När till exempel ett larm genereras kan samtalet från porttelefonen besvaras automatiskt, så fort larmet blivit 
kvitterat av operatören.

COMMEND GE200/GE300/GE700/GE800/IS300/SIS
 
Commend utvecklar och tillverkar säkerhets- och kommunikationssystem för skydd av människor, byggnader och värderingar. 
Commend International GmbH grundades 1971 och är en av världens största leverantörer av porttelefonisystem. Commends 
produkter och lösningar är långsiktiga investeringar, eftersom de kan byggas ut och uppgraderas. 

 DATABLAD
 UNISON VIDEO  – COMMEND INTEGRATION 

HUVUDFUNKTIONER
Tas emot i Unisonklienten

Svara på inkommande samtal 
Avbryta, parkera eller avsluta ett 
samtal 
Presenation av dörrstatus i grafiken

Hanteras från Unisonklienten

Välja om endast samtal från specifika 
porttelefoner ska nå en bestämd 
arbetsstation  
Starta en konversation  
Starta gruppsamtal 
Unison arbetsstation kan fungera 
som en virtuell porttelefon

Stödjer automatisk uppläsning av 
konfiguration till Unison.
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Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems  

Commend erbjuder ett flertal porttelefonisystem så som de äldre systemen GE200 och dess efterföljare GE700, och 
de nylanserade systemen GE300 och GE800. GE700 är mikroprocessorstyrd och kan hantera upp till 5 760 användare. 
Systemet kan även kopplas till andra porttelefoniservrar vilket ger ett stöd för upp till 30 000 användare. GE300 och GE800 
är IP servrar till vilka samtliga av Commends analoga och digitala stationer kan kopplas. Systemet är skalbart och växer 
med användarens ökade behov.

KOMPATIBILITET  
 
Unison Version 5.8 
Commend GE200 / GE700 
Commend GE416/GE500/GE501 
Commend GE300 / GE800 
Commend GE700 – Pro 06.0 Version PRELIMINARY 0.3/0308 Document: PM-Pro060-EN-V10-0308 
Commend GE501 - Commend Block Protocol with PC 02 - Version 1.0/1197 
Commend SIS / IS300
 

ORDERINFORMATION

BESKRIVNING

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING
110 001 001 USN-STD Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 002 006 USN-ICM Unison Porttelefonimodul. Inkluderar licens för 25 porttelefoner

110 003 006 USN-ICM-25 Unison licens för 25 porttelefoner.
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