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Ascom brengt medewerkers samen, zelfs wanneer ze niet op 

dezelfde plaats zijn. Een kritisch bericht afleveren of hulp 

vragen in geval van bedreiging of letsel, het is mogelijk met de 

gebruiksvriendelijke Ascom Paging handsets. Of u nu werkt in 

de industrie, beveiliging, gezondheidszorg of dienstverlening, 

uw communicatie functioneert effectiever als de juiste 

informatie op het juiste moment in de juiste handen is. 

breNG medewerkers sAmeN
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Ascom Paging beslaat alle functies voor paging en per-

soonsalarmering om uw dagelijkse werkprocessen direct 

te verbeteren. Het systeem spoort mensen op en infor-

meert hen. Belangijke mededelingen, instructies of cala-

miteiten verdragen namelijk geen uitstel. Of u nu be-

hoefte heeft aan éénweg-communicatie voor BHV-

oproepen, handmatige persoonsalarmen, automatische 

alarmen, of een combinatie hiervan, voor uitleenlopende 

situaties biedt Ascom een doeltreffende oplossing. 

Betrouwbare overdracht

Ascom Paging is een betrouwbare en kosteneffectieve 

oplossing voor zowel berichtenuitwisseling en persoonlijke 

veiligheid. Het systeem is niet afhankelijk van publieke net-

werken en kan volledig autonoom werken. Daarnaast 

maakt u gebruik van een aan u toegewezen frequentie, 

zodat de kans op verstoring minimaal is. Uw bedrijfs- 

kritieke communicatiekanalen staan dus altijd open zodat 

berichten en alarmen gegarandeerd en volgens de juiste 

prioriteit worden afgeleverd. 

Juiste boodschap, juiste persoon, juiste tijd

Zelden is een werkplek beperkt tot één ommuurde ruimte. 

Werknemers moeten zich vrij bewegen om hun taken uit te 

voeren, maar ze moeten ook verbonden zijn om continu op 

de hoogte te zijn.

 Het pagingsysteem biedt met een eenvoudige infra-

structuur dekking in een groot gebied. Gebruikmakend van 

een breed pakket oplossingen zorgen wij er vervolgens voor 

dat de juiste persoon, waar hij zich ook in het pand of op 

het terrein bevindt, de juiste boodschap ontvangt. Berichten 

kunnen ook meerdere werknemers tegelijk bereiken. 

Een persoonlijk alarm waarop u kunt vertrouwen 

Kenmerkend voor medewerkers in gevangenissen, psychi-

atrische klinieken, industriële bedrijven en winkels is het 

gevaar voor de fysieke bedreiging of letsel. Ondersteun uw 

medewerkers met de veiligheid van een persoonlijk alarm. 

Iedere werknemer, zelfs een alleenwerker, voelt zich 

zekerder in de wetenschap te weten dat collega’s een oog 

in het zeil houden.

Integratie voor uiteenlopende messagingfuncties

Wist u dat u het systeem kunt uitbreiden door oplossingen 

voor onder meer draadloze telefonie, verpleegoproep en 

procesinformatie te koppelen?

 Als onderdeel van het Ascom UNITE platform 

profiteert u van uiteenlopende messagingfuncties, vari-

erend van berichtenescalatie, berichten met voorgeprogra-

meerde antwoordmogelijkheden, groepsoproepen en 

event-logging.

betrouwbAre berIchteNuItwIsselING 

“Een belangrijke mededeling of   

 alarm verdraagt geen uitstel.   

 Ascom zorgt ervoor dat de juiste   

 boodschap op de juiste tijd de   

 juiste persoon bereikt.”



4 Ascom PAgiNg

trefZeker INformereN

Functioneel en veelzijdig

Hoe zorgt u ervoor dat mobiele medewerkers bereikt wor-

den en direct reageren? Berichten worden verzonden in de 

vorm van tekstboodschappen, codes of telefoonnummers. 

Doorgaans is het de receptioniste/telefoniste die de hand-

set van de gezochte persoon oproept en een bericht ver-

zendt, maar ook automatische oproepen door gekoppelde 

systemen zijn mogelijk. 

Integratie van messaging in bestaande systemen

Ook het automatisch verzenden van berichten door bijvoor-

beeld machines, computers, beveiligingsinstallaties en ver-

pleegoproepsystemen is geen enkel probleem. U kunt feil-

loos vertrouwen op de Ascom messaging functionaliteit, die 

u attendeert op storingen en calamiteiten en de gevolgen 

hiervan tot een minimum beperkt.  

Veel gebruikte toepassingen

▪  Personenzoek

▪  Persoonsalarmering

▪  Bedrijfshulpverlening

▪  Verpleegoproepsystemen

▪  Medische alarmen

▪  Productieautomatisering

▪  Koppeling brandmeldsystemen 

     - stille alarmering conform NEN2575

▪  Technische alarmen

▪  Toegangsactiviteiten

Maatwerk

Geen organisatie is hetzelfde. Daarom biedt Ascom geen 

standaardoplossing, maar een systeemconfiguratie die op-

timaal aansluit op de omstandigheden binnen het bedrijf 

of de instelling. Afhankelijk van de gebruikerswensen is een 

gevarieerd programma handsets beschikbaar met een 

groot aantal functies. Uitbreidingen of aanpassingen ten 

gevolge van toekomstige ontwikkelingen zijn probleemloos 

inpasbaar. 

Robuust en explosieveilig

De doordachte vormgeving maakt de handsets trefzeker in 

gebruik en comfortabel te dragen. Alle handsets zijn be-

stand tegen schokken, water, vuil en stof. Voor gebruik in 

omgevingen waar sprake is van explosierisico, zijn er ATEX-

versies leverbaar.
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Risicovolle werkomstandigheden

Het vaak alleen werken op afgelegen locaties maakt men-

sen kwetsbaar. Hetzelfde geldt wanneer het werk risico’s 

met zich meebrengt van intimidatie en molest. Of men nu 

werkt in de chemische industrie of in een koelhuis, de ho-

reca, in een penitentiaire inrichting, psychiatrische kliniek 

of verpleeghuis: de zekerheid hulp te kunnen oproepen 

moet bij calamiteiten gewaarborgd zijn.

 De mate van risico is sterk afhankelijk van de aard van 

de organisatie en de omstandigheden ter plaatse. Het pa-

gingsysteem biedt voor alle situaties de juiste handset, 

waarmee handmatig of automatisch gealarmeerd kan 

worden. 

Bij welk alarm voelt u zich het veiligst?

U kunt bij Ascom kiezen uit verschillende vormen van per-

soonsalarmering. De basisuitvoering wordt geactiveerd 

door eenvoudigweg op de alarmtoets te drukken. Deze 

alarmzender is bij uitstek geschikt voor onopvallende alar-

mering in situaties waarin de gebruiker met persoonlijke 

bedreiging wordt geconfronteerd. Het voordeel van onop-

vallende alarmering is dat heftige reacties op deze hande-

ling van patiënten, bewoners of mensen die aggressief 

gedrag kunnen vertonen, worden vermeden. 

 Er zijn diverse ook mogelijkheden voor automatisch 

alarm beschikbaar. Via het molestkoord wordt een alarm 

geactiveerd zodra de alarmzender onvrijwillig van de ge-

bruiker wordt afgenomen. Andere mogelijkheden voor au-

tomatische alarmering zijn “omvalalarm” 

(man-down) en “niet-bewegen alarm” 

(no-movement), welke in werking tre-

den zodra de gebruiker niet in staat is 

zelf te handelen. 

Locatiebepaling

Het alarmsignaal wordt ontvangen 

door de centrale eenheid 

waarna, afhan-

kelijk van de 

programmering van het systeem, collega’s automatisch een 

waarschuwing ontvangen en/of relevante alarmprocedures 

opstarten.

 Ascom Paging biedt de mogelijkheid van lokalisering. 

Via deze faciliteit kan worden vastgesteld vanaf welke 

plaats het alarm is verzonden.

AlArmerING met NAuwkeurIGe lokAlIserING



6 Ascom PAgiNg

AssortImeNt Ascom PAGING hANdsets

Paging Messaging Persoonsalarmering Persoonsalarmering
en messaging

914T  

914D  

 

p71

p71 a51   

 

U971

a71

Omschrijving handsets in de meest

voorkomende varianten
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Locatiedetectie 
(in

frarood en LF)

IP4
0

-classifi
catie

IP6
4

-classifi
catie

914t pager 
(ook in AteX variant beschikbaar) + - - 2 x 12 120 +/- - - - - +

914d pager + - - 1 x 12 120 +/- - - - + -

p71 messenger + + - 4 x 32 2 128 2 + - - - - +

a51 alarmzender basis - - + - - + + - - + -

a51 alarmzender geavanceerd - - + - - + + + + + -

a71 alarmzender/messenger basis + + + 4 x 32 2 128 2 + + - - - +

a71 alarmzender/messenger geavanceerd 
(ook in AteX variant beschikbaar) + + + 4 x 32 2 128 2 + + + + 1 - +

u971 clipalarmzender - - + - - - - - - - +

“Welke handsets passen bij uw organisatie?”

1 Infrarood locatiebepaling niet beschikbaar op a71 ATEX
2 Lettergrootte instelbaar en aantal karakters proportioneel. Aantal karakters in tabel heeft betrekking op grootste letter.
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Draadloze communicatie, ongeacht de technologie

Ascom’s totaalconcept voor draadloze communicatie, waar 

Paging 900 is een bouwsteen van is, maakt het voor uw 

bedrijf gemakkelijk om de toegankelijkheid en veiligheid 

van mobiele werknemers te vergroten. 

U kunt het pagingsysteem eenvoudig integreren met 

andere Ascom systemen, zoals VoWiFi, IP-DECT, verpleeg-

oproep, branddetectie- en toegangsbeheersystemen. Of 

kies ervoor om uw systeem uit te breiden met interne en 

externe netwerken door deze via TCP/IP te verbinden. 

Vervolgens kunt u vanaf iedere pc berichten verzenden. 

 

Flexibel en toekomstvast

Het pagingsysteem resulteert in meer efficiëntie en bespar-

ing van kosten. De mogelijkheid om snel informatie te kun-

nen verstrekken en hierop adequaat te kunnen reageren, 

vormt bovendien de basis voor nog meer veiligheid, pro-

ductiviteit en betere serviceverlening. 

In nieuwe oplossingen wordt rekening gehouden met 

de snelle ontwikkeling van nu en verwachtingen voor 

straks. Het uitgangspunt is het bieden van een toekomst-

vast concept voor iedere opdrachtgever, in welke sector dan 

ook. Alle Ascom systemen staan dan ook volledig open voor 

afstemming op specifieke klantsituaties en kunnen gedu-

rende het gebruik worden uitgebreid en geactualiseerd met 

nieuwe facilteiten en toepassingens. Ascom systemen zijn 

compatibel met eerdere versies en kunnen gekoppeld wor-

den met andere systemen.

comPleet eN toekomstvAst
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Ascom Ascom is een Zwitserse producent en leverancier van maatwerk 

oplossingen gericht op bedrijfskritieke communicatie. Dit vertaalt zich in 

het ontwikkelen van producten en oplossingen die optimaal voldoen aan 

uw tijdkritische behoeften en die onder de zwaarste omstandigheden snel 

en betrouwbaar functioneren. Ascom is wereldwijd actief in markten met 

een sterke groeipotentie. De door Ascom uitgebrachte aandelen (ASCN) 

zijn genoteerd op de SWX Swiss Exchange in Zurich. 

Wireless solutioNs Ascom’s divisie Wireless Solutions is een Europese, 

toonaangevende leverancier van maatwerkoplossingen voor beveiligd 

spraak- en dataverkeer, alarmmanagement en persoonsbeveiliging. 

Wireless Solutions concentreert zich succesvol op de research, ontwikkeling 

en marketing van toekomstvaste technologie voor gebruikers in vele 

marktsegmenten.

Ascom iN NederlANd De divisie Wireless Solutions wordt in Nederland 

vertegenwoordigd door Ascom (Nederland) B.V. in Utrecht. Ons bedrijf telt 

ruim 320 medewerkers. Dankzij specifieke kennis van de markten en een 

breed producten- en  systeempakket voorzien wij in complete  oplossingen 

voor communicatie en  beveiliging. Ervaring en knowhow, van met name de 

klantsegmenten langdurende zorg, ziekenhuizen, industrie, justitie en 

dienstverlening, staan borg voor doordachte adviezen. Onze technische 

specialisten werken  oplossingen uit in hardware en software. Op hun beurt 

leveren onze montagetechnici het systeem perfect en operationeel op, 

waarna onze ervaren  servicetechnici de continuïteit borgen. Tenslotte 

verzorgen wij trainingen voor gebruikers en systeembeheerders. Kortom, 

alles in één hand voor een optimaal rendement.

Ascom (Nederland) B.V. 
Postbus 40242 | 3504 AA Utrecht
T (030) 240 91 00 | F (030) 241 19 46
www.ascom.nl | info@ascom.nl


