
Automatisk Kontrolcentral er et modul, der i tilfælde 
af alarm automatisk ringer op til kontaktpersoner - en 
efter en.

Den første kontaktperson, der besvarer opkaldet, bliver 
informeret af oplæseren om, at der er kommet en 
alarm fra en given zone samt den tilhørende zonetekst.

Kontaktpersonen bliver derefter præsenteret for 
forskellige valgmuligheder (fx afmelde alarmen direkte, 
få sendt en vægter ud eller blive omstillet til en 
medarbejder på kontrolcentralen).

På den måde får kontaktpersoner - som det første 
skridt i alarmbehandlingen - mulighed for selv at 
”visitere” alarmen og bestemme dens videre forløb.

Det reducerer antallet af opkald til operatørerne på 
kontrolcentralen - uden at gå på kompromis med 
hverken sikkerhed eller service.

Automatisk Kontrolcentral gør det muligt at øge 
antallet af kunder med det samme antal medarbejdere 
og gør det samtidig muligt for operatørerne at fokusere 
på alarmer med højere prioritet.

Fordele
• Automatisk og hurtig ”selvbetjening” af alarmer

for jeres kunder

• Bestem hvilke alarmer, der skal kunne selvbetjenes

• Bestem hvordan oplæseren skal præsentere sig
overfor kontaktpersonerne, hvilke alarminformati-
oner, der skal medtages, hvilke valgmuligheder
kontaktpersonerne skal have osv.

• Krav om indtastning af Passcard øger sikkerhed

• Giv jeres operatører mulighed for at fokusere på
andre alarmer

• Den perfekte løsning til de kunder, der gerne vil
have mulighed for at behandle egne alarmer

• Fuld logning af hele forløbet

• Understøtter flere forskellige Tekst-til-tale
(Text-to-speech, TTS) stemme synteser og på
forskellige sprog (tilkøb)

• Lokal eller hosted TTS-løsning (tilkøb)

Automatisk Kontrolcentral

Selvbetjening af alarmer

“Alarm fra zone 2.
Venligst udskift batteriet
i den trådløse røgalarm.”

“Alarm afmeldt.”
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Oplæser Kontaktperson

1
DTMF

Systemkrav
• Innovative Security Manager™ V3.1

• Microsoft .NET 3.5 SP1

• Telefoncentral der understøtter SIP (fx 3CX)

• Tekst-til-tale (Text-to-speech, TTS) generator
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Kontaktpersonen besvarer opkaldet

Kontaktpersonen indtaster sit passcard (DTMF)

”Dette er kontrolcentralen med en vigtig besked. 
Venligst indtast dit passcard.”

Kontaktpersonen trykker ”1” (DTMF)

”Alarm om lavt batteri fra Zone 3 røgalarm i 
køkkenet. Tryk 1 for at afmelde alarmen. Tryk 9 for at 

tale med en operatør.”

Sådan fungerer det (eksempel)

ALARM

!

ISM modtager en alarm om lavt batteri 
fra den trådløse røgalarm i køkkenet (Zone 3)

Kunde/Installation Kontaktperson

Zone 3 er knyttet til en Autoinstruks

Autoinstruksen er knyttet til en kontaktliste bestående af fem kontakt- 
personer, der skal ringes op - en efter en - i tilfælde af alarm fra zone 3

Autoinstruksen er også knyttet til en XML-fil, der bl.a. indsætter relevante 
alarminformationer fra kunden/installationen (fx zoneteksten), passcards, 

fornavne og mobiltelefonnumre på kontaktpersonerne. Den indeholder også 
al tekst og alle valgmuligheder, som skal læses op

XML-filen bliver konverteret til en lydfil via Tekst-til-tale stemme syntese

ISM ringer til den første kontaktperson

”Alarmen er blevet afmeldt.”

ISM lægger kaldet ned og afslutter alarmforløbet

Innovative Security Manager™

https://www.innovative.dk/da/



