Smart Alarms

AddSecure ISA-4
AddSecure ISA-4 is een software pakket wat de meldkamers
mogelijk maakt om (alarm)meldingen en status informatie,
gegenereerd door de IRIS alarm over IP terminals, te ontvangen.
Eén van de meest belangrijke eigenschappen
van de AddSecure ISA-4 is de manier
waarop het data verpakt en doorgeeft aan
de betreffende stakeholder, alles volgens
autorisaties.

z AddSecure ISA-4 is gecertificeerd door
onafhankelijke instituten en voldoet aan
de hoogste eisen conform de Europese
standaards binnen de beveiligingsbranche
voor alarm transmissie (ATS6, Grade 4).

Toegang tot deze informatie valt onder de
verantwoording van de meldkamer met als key
features:

Key Benefits
AddSecure ISA-4 is een web-enabled multiuser portal om IRIS terminals te kunnen
monitoren, managen en zo nodig problemen
op te kunnen lossen. Het biedt stakeholders
uitgebreide, intuïtieve en eenvoudige
functionaliteiten om de IRIS terminal te
configureren, monitoren, troubleshooten,
analyseren en te bewaken.

z Multi-users in multi-tasking modus.
z Beveiligde toegang via standaard web
browser en vanaf ieder apparaat met web
functie zoals smartphone, tablet, laptop of
PC.

For a safer and smarter world

AddSecure ISA-4 is volledig geschikt voor upen downloaden en communiceert met alle
bestaande alarmverwerkings-software.
Licenties kopen
De ISA-4 software wordt op eenmalige
licentie-basis verkocht, waarbij iedere
licentie één geconnecteerde IRIS terminal
vertegenwoordigt. Licentie pakketten zijn
verkrijgbaar vanaf 50 stuks tot 1000 en meer.
Voor meer informatie adviseren wij u contact
op te nemen met uw AddSecure Account
Manager, of per telefoon of via email.

Voordelen:
Bewezen en leidende IP
technologie.
Eenvoudig qua installatie,
configuratie, gebruik en
management.
Flexibel en schaalbaar.
Hoogste niveau van veiligheid,
stabiliteit en betrouwbaarheid.

Wacht niet langer en maak het management
van uw alarm over IP zo eenvoudig!

Uitvoerig getest en gecertificeerd
volgens alle goedgekeurde
standaarden en verzekeringseisen.

Support en onderhoud
Zelfs de beste systemen vragen om support en
vereisen onderhoud.

Hoge dekkingsgraad onder de
meldkamers / alarmcentrales
wereldwijd.
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Ontdek de AddSecure Support & Onderhoud
Service: https://www.addsecure.nl/product/
support-services/

