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Nieuwe informatie verschijnt binnen enkele seconden op het digitaal communicatiepaneel bij
de entree. Bewoners zijn zo direct op de hoogte van de voor hen bestemde informatie. En met
een paar drukken op uw toetsenbord past u de informatie aan of verwijdert u deze. Voor zeer
dringende berichten kunt u ook een SMS-functie inzetten, daarmee bereikt u elke bewoner
per telefoon, ongeacht waar hij of zij zich op dat moment bevindt. Het LCD-scherm van het
communicatiepaneel is door het gelaagde glas vandalismebestendig.

GEMAK DIENT DE BEHEERDER
Gepland onderhoud aan de lift? Schilders over de vloer? U voert als beheerder nieuwe informatie eenvoudig op
afstand in via een beveiligd, online beheerplatform. Zo is iedereen direct op de hoogte van wat er gaande is in
het gebouw. Of wat er gepland staat te gebeuren. Ook kunt u berichten instellen voor het hele gebouw of alleen
voor bewoners van bijvoorbeeld de A-vleugel. Zo krijgen bewoners alleen voor hem of haar relevante en actuele
informatie te lezen.

OP AFSTAND TE MANAGEN
Het communicatiepaneel kan eenvoudig en op afstand bediend worden. De beheerder stelt berichten eenvoudig
op via het online, beveiligde platform. Zo is gepland onderhoud aan de lift direct duidelijk zichtbaar voor
iedereen. Gebruik van het platform is een gratis service bij aanschaf van het digitale communicatiepaneel.

DE VOORDELEN VAN HET DIGITALE COMMUNICATIESCHERM

✔	Real-time communicatie met bewoners
✔ Efficiënt: berichten worden op afstand beheerd
✔	Duidelijke communicatie via helder A4 LCD-scherm
✔ Beveiligd én gratis beheerplatform
✔ Vandalismebestendig LCD-scherm met gelaagd glas
✔ Duurzaam: geen onnodige autoritten en prints meer

ZO WERKT HET DIGITALE COMMUNICATIEPANEEL:
•	Stel het bericht in op het beveiligd beheerplatform
•	Makkelijk te beheren vanaf het online platform op de desktop
•	Binnen enkele seconden ontvangen bewoners bericht via het LCD-scherm
•	Dringende berichten kunnen direct via sms worden verstuurd

MEER WETEN?
Maak nu een afspraak voor
een demo bij u op locatie:
+31 (0) 20 788 34 01
info@intratone.nl

www.intratone.nl
Intratone is onderdeel van Cogelec, marktleider in intercomsystemen in Frankrijk. Permanente
innovatie is een van de pijlers van Intratone. Intratone is een merk van Cogelec en is het best
verkochte intercomsysteem in Frankrijk. Kijk voor meer informatie op www.intratone.nl.

