
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדולה  ומולטימדיה אלקטרוניקה בידוריתבישראל הינה חברת פתרונות התקשורת,  Panasonicחברת יורוקום נציגת 

 יורוקום פנסוניק מציעה מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לארגונים, מוסדות ועסקים.בישראל. 

שפותחו מתוך נקודת מתקדמים תקשורת פתרונות פנסוניק  יורוקוםנאמנה לתפיסתה ולניסיונה העשיר בתחום מציגה 

 מבט שעיקרה תפעול קל ונוח תוך שילוב הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, איכות ואמינות.

מתקדמות של  IPמבוססים על מערכות  למוסדות חינוך וגני ילדים בקרה מנוהלים ילמוקדפתרונות התקשורת 

Panasonic  תוך כדי חסכון כלכלי וניצול משאבים קיימים. הפתרונות  השירות לרשות המקומית לשפר אתומאפשרים

גמישות והתאמה בהווה ובעתיד וכן כוללים מגוון מוצרים, יכולות ויישומים  לרשות המקומיתהינם מודולאריים ומאפשרים 

 .המעשירים את חווית המשתמשים ומובילים לשיפור איכות השירות וליכולת הניהול והבקרה הארגונית

במצלמות רשת,  הוצפייהמאפשרים בקרה  עודייםיכולל פיתוח יישומים יהרשויות המקומיות הותאמו לצרכי הפתרונות 

 לחצני מצוקה, הפעלת שירותי חירום וכו'.

 
 

 :תכונות עיקריות
 

  פתרון תקשורתPure IP מתקדם 

  בקווי טלפון קיימיםשימוש 

  משלב ה לגני ילדיםחינוך ולמוסדות טלפון ייחודי

 מערכת מצוקה אישית וניידת.

 אפשרות לשילוב מצלמות רשת 

 מערכת בקרת קריאות מצוקה 

  מגוון יישומיCTI מתקדמים 

 ופניות למוקד הבקרה שיחות תיעודמערכת בקרה ו 

 פתרונות אבטחה ובקרת כניסה 

  מולטימדיהמגוון אפשרויות תצוגה ופתרונות

 

 

בקרה מנוהלים דילמוקתקשורת מתקדם  ןפתרו  
גני ילדיםו חינוך וסדותלמ  

 

 

 

 

 

 



 

 

  Pure IPמערכות תקשורת 
 

פלטפורמת תקשורת עסקית מתקדמת אשר ממנפת את ההתקדמות הטכנולוגית ואת השילוב בין מערכות הטלפוניה 

 והמחשוב ומספקת לארגון מגוון פתרונות מתקדמים לתקשורת מאוחדת.

ואחיד הן לארגון קטן והן לארגון גדול המערכות התומכות במגוון יכולות ויישומים, מאפשרות פתרון תקשורת מתקדם 

  או מבוזר בעל מספר אתרים רב.

המערכות משלבות בין טכנולוגיות התקשורת ומערכות המידע ומאפשרות בכך מגוון רחב של יישומים ההופכים את 

 התקשורת בארגון לנוחה ויעילה יותר. 

המערכות תומכות במגוון יחידות קצה: 

 SIPטלפוני   IP,טלפונים חכמים מבוססי 

טלפונים דיגיטליים, תוכנות טלפון 

 DECTלמחשבים ניידים, טלפוני 

אלחוטיים, טלפונים רגילים וכן אינטגרציה 

עם טלפונים סלולאריים המאפשרת 

למשתמשים ניידים ולעובדים מחוץ 

למשרד להישאר מחוברים לארגון בכל 

 מצב ובכל עת.

המערכות תומכות ביישומי תקשורת 

תוך שמירה על תאימות לאחור המאפשרת ללקוח לשמר את השקעתו ולהמשיך ולהשתמש בתשתיות  IPמבוססי 

וציוד קיים וכן מאפשרות התאמה לצרכי הארגון מבחינת קיבולת, טכנולוגיה ויישומים עסקיים המספקים החזר 

 .השקעה מהיר ושקט נפשי לאורך זמן

 

 תוכנת ניהול ובקרה
 

SControl תוך הקפדה  המקומיות הרשויותביורוקום עבור מרכזיות פנסוניק בהתאמה לצרכי  הינו יישום אשר פותח

 מיוחדת על קלות ונוחות השימוש והתפעול. 

משלבת בין הטלפון והמחשב ופועלת בתצורה של "הצבע והקלק"  אשר ממחושבתבקרה התוכנה הינה עמדת 

לביצוע פעולות טלפוניה באמצעות עכבר 

 ומקלדת.

מאפשרת הפעלת תכונות העמדה בנוסף, 

גן ויישומי בקרה וחירום כגון "הקפצת מסך" 

עקב הפעלת לחצן מצוקה כולל  הילדים

אפשרות הקפצת מצלמה, הפעלת מצב 

 .עודחירום ו

 
 
 
 
 
 



 

 

  תכונות עיקריות:

 תמיכה מלאה בעברית 

  גן ילדיםופרטי  שםהצגת 

 הקפצת מסך מצוקה 

  שילוב מצלמות רשתאפשרות 

  כולל  חירום הפעלת מצבאפשרות

חיוג לרשימת חירום, הפעלת 

 אזעקה וכו'

 לחצני חיוג מקוצר 

 ניהול מאגרי מידע טלפוני 

  ,הפקת דוחות: שיחות נכנסות

 שיחות יוצאות, התראות מצוקה וכו'

 אפשרות שליחת מסרונים 

  /גלאים/חיישניםמ הצגת התראותואפשרות להוספת מודול חיוג חירום 

 
 ודי חיימצוקה טלפון 

  
 .מוקד מנוהלאו בשילוב עם /קווי טלפון רגילים ו  גם על גבי הניתן להפעלה  VTechטלפון ייעודי לחירום מבית 

המכשיר כולל מגוון תכונות מיוחדות המאפשרות שימוש קל ופשוט כגון הגברת שמע, תצוגה מוארת ורחבה, גרפיקה 

 ועוד.משיבון דיגיטלי, אפשרות הוספת שלוחות אלחוטיות  מלאה של מספרים ואותיות גדולות, 

מאפשר תקשורת מהירה ופשוטה. הלחצן פועל כיחידת טלפון אלחוטי ההמכשיר כולל לחצן מצוקה אלחוטי ייחודי 

 כולל דיבורית דו כיוונית ואפשרות להעברת השיחה מהבסיס ליחידת הלחצן.

והקפצת תופעל התראת מצוקה ו למספר המוגדר מראש  מידית הטלפון יחייג בעת הפעלת הלחצן על ידי המשתמש

 במוקד החירום.מסך 

  .יחידות מצוקה אלחוטיות עפ"י הצורך 4חיבור של  מך בהמכשיר תו

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



 

 

 
 פתרונות אבטחה ובקרת כניסה

 
הפרטי והן ללקוח  ללקוח דגמיהן, מאפשרות מגוון פתרונות שליטה ובקרה הן מצלמות הרשת של פנסוניק, על מגוון

האינטרנט ודרך  , דרך LAN -מרוחקים דרך הרשת המקומית המצלמות מאפשרות צפייה ושליטה באתרים העסקי.

העולמי  פנסוניק למובילת השוק כולל הפכו את הרמה הטכנולוגית הגבוהה והיכולת לספק פתרון הטלפון הסלולארי.

 בתחום מערכות האבטחה המקצועי.

אשר מעניקים פתרון  מפענחים, מקודדים, מקליטים וציוד משלים רב משישים מצלמות אבטחה, המגוון כולל למעלה

 לכל דרישה ולכל צורך.

מעקב , זיהוי ואיתור פנים, שידור מספר ערוצים ממצלמה אחתבמגוון תכונות מתקדמות כגון  תהמצלמות מתאפיינו

 ועוד. סלולר וטאבלטיםצפייה דרך מכשירי  , זיהוי כיוון תנועה,אוטומטי אחר תנועה

 

 

 

 

 

 

 בקרת כניסהמערכת התראות ו

 שילוב מצלמות רשת, חיישניםמתקדם באמצעות  מערכת התראות ובקרת כניסהפתרון  אספקתהפתרון מאפשר 

 IPאת התראות ניתן להציג באמצעות "הקפצת מסך" על גבי מחשב וכן באמצעות טלפוני וכו'. ן גלאי נפח, גלאי עש

 ., דואר אלקטרוני וכו'SMSמתקדמים, שליחה בהודעת 

 

 


