
Waarom Telepage?

� Kwalitatief hoogwaardige producten

� Volledige installatie en onderhoud

� Eigen gecertificeerde service-engineers

� Vele uitbreidingsmogelijkheden en opties

�  Gemakkelijk te koppelen, ook in grotere 
omgevingen

� Aanpasbaar aan uw wensen

� Eén geïntegreerde oplossing; plug & play

� Laatste NEN2575-certificering

� Compleet servicepakket (incl. beheer)

� Unieke prijs-kwaliteit verhouding

De Telepage SmartApp 
Intelligent - Efficiënt - Veilig
Het blijft actueel; medewerkers in risicofuncties staan steeds meer 

onder druk. Kijk naar de zorg: te veel bureaucratie, te weinig handen 

aan het bed en vooral … te weinig efficiency!! Voor de politiek 

lijkt het al op een ‘chronisch’ hoofdpijndossier, zeker gezien het 

toekomstige aantal (hulpbehoevende) ouderen. Maar we zien 

langzaam een nieuwe visie ontstaan! Deze ‘kritische’ instellingen 

beginnen in te zien dat het gebruik van slimme technologie een 

efficiënter, overzichtelijker en zelfs kostenbesparend beleid mogelijk 

maakt.



NEN 2575 KIT

Deze draadloze stilalarminstallatie van 
Telepage waarschuwt een selecte groep 
medewerkers die een ontruiming direct in 
gang kunnen zetten zonder dat er paniek 
uitbreekt. Dit uitgebreide NEN-KIT-Systeem 
kan tevens functioneren als back-up van 
reguliere oproepsystemen en voldoet aan de 
laatste NEN 2575 norm.

Maatwerk-APP
De Telepage SmartAPP oplossingen zorgen voor o.a. persoons-
beveiliging, alarmering, locatiedetectie, bewaking en communicatie 
met maar één doel; efficiency! De basislicentie is voor vijf gebruikers 
en bestaat uit vele functionaliteiten, die op maat zijn aan te passen 
en uit te breiden. Dat maakt onze SmartAPP niet alleen uitstekend 
geschikt voor de Zorg, maar ook voor de Beveiligingssector en 
‘kritische’ overheidsinstellingen. 

Basisfuncties en kwaliteiten zijn o.a.:
• Kritische alarmering en communicatie
• Merkonafhankelijke software
• Chatfunctie
• Audio- en videoapplicaties
• Locatiedetectie
• Alarmeringsarchief
• Alarm-specifieke ringtones
• 24/7 connectiemonitoring
•  Eenvoudig navigeren en communiceren  

via 4G/WiFi

Opties:
•  Optimale service, beheer en beveiliging  

via Telepage Cloud
• Gepersonaliseerde ringtones /alarmering
• Life Video-streaming
•  Command-on-demand besturings-  

instellingen 

Uw eigen Command Center binnen handbereik
De Telepage applicaties zijn merkonafhankelijk, zeer vriendelijk in 
navigatie en communicatie en bestaan uit overzichtelijke iconen, 
want handelingssnelheid kan van levensbelang zijn. Ze zijn optimaal 
beveiligd op systeem, toestel en (TAS) server, immers; Telepage levert 
niet alleen software, maar ook alle bijbehorende (eigen) hardware t.b.v. 
bijvoorbeeld domotica en camerabewaking!

Telepage - Functionaliteit met totaaloplossingen
Telepage is adviseur, leverancier/distributeur en beheerder van 
‘kritische communicatiesystemen’, zoals berichtenweergave,  
NEN 2575 ‘stil alarm’, persoonsbeveiliging, zorgsystemen, camera-
systemen, domotica enz. Naast het leveren van diverse merken en 
technieken zorgen wij ook voor implementatie en onderhoud! 
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TAS server

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!


