
 

 
 
 
De Applicatie Server brengt al uw bestaande (en nieuwe) systemen samen tot één 
intelligent platform. Volledig (full IP) ontwikkeld in eigen omgeving combineert dit 
totaalpakket aan oplossingen al uw kritische communicatie- en alarmeringssystemen 
tot één overzichtelijk, (merk)onafhankelijk geheel! De basis bestaat uit een industriële 
server voorzien van een groot aantal protocollen van gerenommeerde fabrikanten en 
kan - geheel op maat - worden uitgebreid naar behoefte van de gebruiker en kan 
tevens geïntegreerd worden in systemen van derden.  

De Applicatie Server heeft een naadloze integratie met de DECT systemen van o.a. 
Spectralink en Bosch/Atus. Hierdoor wordt het mogelijk om binnen een bestaand 
Bosch/Atus omgeving de nieuwe handsets van Spectralink te combineren met 
handsets van Bosch/Atus, ondanks dat beide een ander protocol gebruiken.  

Het toepassen van Spectralink handsets biedt meer voordelen, zo kunnen we binnen 
deze handset elk type alarmering een eigen symbool en/of ringtone geven, zodat het 
type alarm snel herkend wordt. Alarm berichten kunnen worden geaccepteerd of 
genegeerd. Alle activiteiten kunnen door de Applicatie Server worden bijgehouden in 
een log bestand. Het is zelfs mogelijk om vanuit een alarmbericht een oproep te 
maken of direct een bericht terug te sturen. 

Met de automatic alarmfuncties in de Spectralink handsets 7642 en 7742 kunnen 
triggers als Man down, running man en tear-off gebruikt worden, waarmee een stuk 
extra veiligheid voor medewerkers gecreëerd wordt. 

Samen met de Applicatie Server kan het Spectralink DECT systeem ook voldoen aan 
de NEN2575 normering (Nederland) voor stil alarm, stille ontruiming. 

 

 
 
 



 

 
 
 
De basis is een industriële server, maar de Applicatie Server kan echter ook geheel 
vanuit de cloud worden aangeboden.  
 
Alarm in en uitgangen (triggers) zijn onder andere:  
ESPA (4.4.4.) & I/O contacten 
Alpha & Clip 
E-mail / SMS / GSM / Smart APP 
SIP 
Social media 
Positionering / locatieinformatie 
CCTV 
Persoonsbeveiliging (Man-down, No-movement, Tear-off) 
Zorgsystemen / nursecall 
 
 
Integratie derden zijn onder andere al mogelijk met:  
 
Antenna 
Atus 
Avaya 
Cosi 
Funktel 
Indigo 
Kadex 
NEC 
Oelmann 
Spectralink / Polycom 
Telealarm 
Tiptel (IP phones) 
Wago 
Telepage NEN 2575 KIT 
Cloud telefonie (zoals 3CX en Xelion) 
 
In het geval van Bosch/Atus, kan de applicatieserver naast de Alphadesk draaien of 
deze zelfs in vele gevallen vervangen.  
 
De Applicatie server biedt ook de mogelijkheid om verschillende technieken als 
DECT, WiFi, GSM/smartphone en paging met elkaar te combineren.  
 
 


