
De P2000 Monitor is een software applicatie met een 
breed scala van toepassingen. De kern van het program-

ma  biedt de mogelijkheid om P2000 alarmeringen op te 
slaan in twee databases. In de hoofd database worden alle  

alarmeringen die binnenkomen opgeslagen. In de tweede da-
tabase worden enkel alarmeringen opgeslagen welke voortko-

men uit bepaalde capcodes of voldoen aan criteria van woorden 
of delen daarvan middels een filter systeem.

Het filter systeem heeft verder de mogelijkheden om berichten 
speciaal te behandelen: 

 
  - Speciale weergave alarmering
  - Windows notificatie ballon in taakbalk

  - Alarmering versturen naar printer
  - Alarmering versturen naar e-mail adres(sen)

  - Alarmering versturen naar GSM-SMS groepen (optioneel)
  - Alarmering uitspraak (optioneel)
  - Alarmering uitspraak naar telefonie (in ontwikkeling)

De P2000 server applicatie heeft als unieke mogelijkheid om de be-
richten uit te laten spreken met een zeer heldere natuurlijke stem. Een 
toepassing hiervan is bijvoorbeeld om deze te koppelen aan de kazerne 
omroep.

In combinatie met een externe communicatie module (optioneel) is het 
mogelijk om bepaalde berichten door te sturen naar een individuele- of 
groep van GSM gebruiker(s). Zo kunnen bepaalde functionarissen die 
geen pager hebben automatisch op te hoogte worden gebracht bij be-
paalde meldingen.

De P2000 applicatie kan gekoppeld worden aan een TP-100 Pro en/of een 
of meerdere standalone P2000 ontvanger(s).
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Mogelijkheden op een rij:

• Database voor administratie doeleinden
• Filtering op basis van capcodes en (delen van) woorden
• Alarmeringen doorsturen naar e-mail
• Alarmeringen automatisch afdrukken naar gewenste printer
• Windows notificatie ballon met alarmeringstekst
• Heldere uitspraak module (optioneel)
• P2000 SMS gate mogelijkheden (optioneel)
• Afspelen geluid bij speciale alarmering
• Meerdere ontvangers te koppelen t.b.v. meerdere capcodes

SPRAAK:
• Spraak module    Real Speak Engine (optioneel)

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit systeem en u bepaalde opties graag terug ziet dan kunt u con-
tact opnemen met ons.
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