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Oprogramowanie systemu interkomowego LOSI-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
LICENCJA OPROGRAMOWANIA 
SYSTEMU INTERKOMOWEGO 

Oprogramowanie zarządzające LOSI-01 zapewnia pełną kontrolę nad systemem interkomowym 
oraz poszerza jego funkcjonalność, możliwości integracyjne oraz bezpieczeństwo. Kolejkowanie i 
przekierowywanie rozmów, nadzór nad podłączonymi terminalami to tylko niektóre z możliwości 
systemu.  
 
Prostota… 
Wystarczy instalacja systemu czyli kilka kliknięć by użytkownik zaprogramował podstawową komunikację 
oraz siatkę połączeń i przekierowań systemu interkomowego przy małej skali systemu, 
 
ale również elastyczność,  
Prosta komunikacja czy zaawansowane funkcje– jeden system wiele zastosowań. 
 
oraz bezpieczeństwo. 
Utrata połączenia z serwerem nie stanowi problemu, cykliczna aktualizacja map połączeń, przekierowań i 
konfiguracji oraz zapis ustawień bezpośrednio w pamięci terminalów sprawia, że awaria nie przerywa 
działania interkomów. 
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPROGRAMOWANIA INTERKOMOWEGO 

 
Funkcja Podfunkcja Opis 

Konwersacja 

Dwukierunkowy zestaw 
głośnomówiący  

Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący, tryb pełnego dupleksu z funkcją redukcji 
szumów. 

Dwukierunkowy zestaw 
słuchawkowy 

Możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu słuchawkowego przy rozmowach w 
hałasie. 

Jednokierunkowe PTT 
Wywołania pół duplex, metoda działania podobna do wywołań radiowych Push To 
Talk. 

Konferencja 

Tryb konferencyjny 
Wspieranie do 15 terminali jednocześnie, terminal nadrzędny ma kontrolę nad 
terminalami podrzędnymi (zawieszanie rozmowy, podłączanie nowego terminala). 

Tryb poleceń 
Tryb nadawania poleceń, który jest nadrzędny nad trybem konferencyjnym i przerywa 
połączenia na czas nadawania polecenia. Wspiera jednocześnie do 30 terminali. Po 
zakończeniu trybu poleceń można dalej kontynuować konferencję. 

Dzwonienie 

Szybkie wybieranie 
Pojedynczy klawisz połączenia do terminala docelowego. Każdy terminal może 
posiadać indywidualny klawisz szybkiego wybierania. 

Wybieranie numeryczne 
Możliwość zaprogramowania indywidualnego numeru dla każdego terminala. 
Wybranie numeru powoduje zestawienie połączenia z danym terminalem. 

Wybieranie grupowe Możliwość zaprogramowania grup terminali i wykonywania połączeń grupowych. 

Indywidualny dzwonek 
Możliwość zaprogramowania indywidualnego dzwonka- powiadomienia dla każdego z 
terminali (wspieranie terminali posiadających kartę SD). 

Odbieranie połączeń 
Automatyczny odbiór Możliwość zaprogramowania automatycznego odbioru rozmowy przez terminal już po 

pierwszym dzwonku. 
Ręczny odbiór Odbiór połączenia po naciśnięciu przycisku terminala. 

Przekazywanie połączeń 

Przekazywanie "gdy zajęty" 
Połączenie może być automatycznie przenoszone do innego terminala, jeśli linia 
docelowa jest zajęta. 

Przekazywanie "gdy brak 
zasilania" 

Jeśli terminal docelowy jest wyłączony lub poza połączeniem, połączenie zostanie 
automatycznie przeniesione. 

Przekazywanie "gdy brak 
odpowiedzi" 

Jeśli połączenie nie zostało odebrane po określonym czasie dzwonków, zostanie ono 
automatycznie przeniesiona. 

Przekierowanie połączeń 
Przekierowanie połączenia 
po określonym czasie 

Nawiązane połączenie - rozmowa zostanie automatycznie przekierowana w 
wyznaczonym wcześniej czasie. 

Ręczne przekierowanie Ręczne przekierowanie zestawionego połączenia na inny terminal. 

Priorytet 

Priorytet połączenia 
Terminal z wyższym priorytetem może przerwać rozmowę terminala z niższym 
priorytetem. 

Priorytet połączeń 
oczekujących 

Jeśli terminal jest zajęty z innym użytkownikiem tego samego poziomu priorytetu, 
połączenie zostanie odebrane po oczekiwaniu w kolejce w ciągu 30 sekund. 

Przerywanie połączeń Administrator może zakończyć każdą trwającą rozmowę. 

Połączenia przychodzące 

Wyświetlanie numeru 
rozmówcy 

Wyświetlanie numeru ID i identyfikator rozmówcy, przegląd nieodebranych połączeń i 
połączeń wychodzących. 

Odtwarzanie numery 
rozmówcy 

Automatyczne odtwarzanie nazwy terminala przez zewnętrzny głośnik. 

Strefy nadawania   Rozgłaszanie (broadcast) do pojedynczego lub wielu terminali w strefie 
Alarmowe nadawanie   Alarmowe rozgłaszanie (broadcast) utworzonych nagrań do określonych terminali. 

Monitorowanie   Podsłuch audio terminala z terminala głównego. 

Tło muzyczne   
Głośniki terminali mogą odtwarzać muzykę w tle. Muzyka automatycznie zatrzymuje 
się podczas rozmowy, transmisji na żywo. 

Zewnętrzne sterowanie   
Z terminali można sterować zewnętrznymi urządzeniami typu, elektryczny zamek itp. 
Terminale posiadają również wejścia, do których można podłączyć dodatkowe 
przyciski alarmowe. 

Zapis cyfrowy   Możliwość automatycznego zapisu rozmów. 

Alarm dźwiękowy   
Jeśli terminal wykryje krzyk bądź wybuch, automatycznie zestawi połączenie 
alarmowe z terminalem głównym. 

Interfejs rozszerzeń 

Integracja z 
bezprzewodowym 
interkomem 

Integracja z bezprzewodowym interkomem poprzez stację bazową IP. Użytkownik 
interkomu przewodowego może przyłączyć się do grupy użytkowników systemu 
bezprzewodowego i prowadzić rozmowy (PTT). 

Integracja z telefonami 
DECT 

Nawiązywanie bezpośrednich rozmów half-duplex. Połączenie z centralą telefoniczną 
IP powoduje możliwość prowadzenia rozmów dwukierunkowych. 

Integracja z telefonami 
VOIP 

Możliwość prowadzenia rozmów protokołem SIP. 

Integracja z PA 
Integracja z systemami DSO, nadawanie komunikatów zgodnie z alarmami systemu 
SAP. 
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