
Massenoti�kation på Windows PC’er
Masse-noti�kation af alarmer på en hvilken som helst Windows PC. 
Alarmnoti�kationerne vil automatisk vises på skærmen uanset, hvad der 
ellers arbejdes med på det givne tidspunkt.
 
Massenoti�kationer kan i detaljer fortælle om en alarm, f.eks. brandalarm, 
men også give anvisninger på, hvordan man skal reagere i forhold til 
alarmen. 

Hensigten med dette modul er at varsle mange ansatte øjeblikkeligt og 
e�ektivt i kritiske situationer, som f.eks. brand eller evakuering.

Smartphone App
Alarmer kan vises på smartphones via ZONITH-appen. Ved brug af 
appen er det muligt at inspicere og styre alarmerne, som måtte opstå.

ZONITH-appen fungerer både på Android-telefoner og iPhones. Udover 
selve alarmteksten på telefonen kan vibrationer og advarselslyde 
tilføjes. 

ZONITH-appen har også panikknapper, som kan bruges i 
alarmsituationer. En selvtest-knap på appen sikrer, at 
personsikringssystemet fungerer.

Interaktivt alarm- og positionsdisplay
Det interaktive Alarm Display viser alarmstatus i et browser-vindue. Alarm 
Display giver en nem, visual oversigt samt anvisning på håndtering af 
alarmer. Ikke blot bliver alarmtypen og status bliver vist, men 
operatørerne kan acceptere, lukke eller a�yse alarmerne.

En kombineret visning af bygningenplaner og et geogra�sk kort viser det 
præcise sted, hvor den ansatte, som er udsat for fare, be�nder sig, uanset 
om den ansatte be�nder sig inden- eller udendørs. Når et nødkald eller en 
alene-arbejdsalarm udløses, bliver stedet fremhævet med en rød farve på 
skærmen.

Korridor-display
ZONITH Korridordisplay leveres som både enkelt- og dobbelt-display. 
Korridordisplays kan placers strategisk så de er synlige for alle på 
afstand.

Korridordisplays er baseret på Android tablets, som giver stor 
�eksibilitet med hensyn til farver og skrifttyper.

Korridordisplays tilsluttes blot LAN-netværket og forsynes via Power 
over Ethernet (PoE). Der er ikke behov for ekstern strømforsyning.

Ved alarm eller assistancekald, vises teksten klart og tydeligt sammen 
med positionen på personen som har rejst alarmen. Når der ingen 
aktive alarm eller assistancekald er, vises klokken i stedet for.

ZONITH tilbyder alarmvisningsmuligheder der passer til enhver situation eller enhver funktion. Ligegylding om der 
ønskes en interaktiv smartphone app, korridordisplay, massenoti�kation på hundredevis af PC’er i en organisation 

eller visning af positioner på indendørs- og udendørskort i et kontrolrum, så kan ZONITH levere det.

VISNING AF ALARMER
Hurtig og præcis visning af alarmer er yderst vigtigt for at kunne reagere på alarmerne.
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