
De Telepage Applicatie Server
Intelligentie creëert eenvoud!
De TAS (Telepage 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 al uit 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. Zoals gezegd; intelligentie 

creëert eenvoud!

Waarom Telepage
� Compleet basispakket

� Vele uitbreidingsmogelijkheden en opties

� Makkelijk aanpasbaar aan uw wensen

�  Kwalitatief hoogwaardig, snel en 

betrouwbaar

�  Interfaces met onder andere Espa, SMS, SIP, 

Alpha en Clip

� I/O contacten met Adlink en WAGO

� Eén geïntegreerde oplossing; plug & play

� Complete installatie, service en onderhoud

� Laatste NEN 2575-certificering

� Unieke prijs-kwaliteit verhouding

� Onafhankelijke input en/of output



Normering
De landelijk geldende NEN 2575 norm stelt nauwkeurige eisen aan alle 

ontruimingsalarminstallaties. Daarbij wordt gelet op ontwerp, uitvoering, 

comptabiliteit en kwaliteit. Niet alleen de producten zelf, maar ook de 

(BHV) organisatie, de wijze van installeren, bekabelen en verplichte 

noodvoedingen, moeten aan deze norm voldoen.

Over Telepage
Telepage Solutions is adviseur, leverancier/distributeur van ‘kritische 

communicatiesystemen’, zoals berichtenweergave, NEN 2575 ‘stil alarm’, 

persoonsbeveiliging, zorgsystemen, camerasystemen, domotica enz. 

Naast het leveren van diverse merken en technieken zorgen wij ook voor 

implementatie, service en onderhoud!

Migratie en vervanging
Om u bijvoorbeeld niet plotseling voor hoge, onverwachte kosten te 

plaatsen, kunnen wij ook een migratietraject voor u uitzetten. Hiermee 

vervangen wij, in overleg en geheel afgestemd op persoonlijke wensen, 

uw huidige situatie geleidelijk naar uw nieuwe systeem.

Basispakket ondersteunt o.a.
� Draadloze communicatie en messaging
� Persoonsbeveiliging
� Positionering / locatieinformatie
� CCTV
� Zorgsystemen / nursecall
� Management- & rapportagesystemen
� Logging
� ESPA & I/O
� Social media
� E-mail / SMS / GSM / Smart APP / MSF III
� SIP

Opties / Compatible met o.a.
� Antenna
� Atus
� Avaya
� Cosi
� Funktel 
� Indigo
� Kadex
� NEC
� Oelmann 
� Spectralink / Polycom
� Telealarm
� Wago
� Telepage NEN 2575 KIT
� Cloud
� Installatie, service en onderhoud
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