
Een efficiënte interne organisatie begint met een
optimaal communicatiesysteem

Bereikbaar zijn voor uw klanten, binnen of buiten de
onderneming, is van vitaal belang. Mensen (bedrijven) die
bereikbaar zijn kunnen altijd snel reageren op onverwachte
zaken. Werkt u door de aard van uw activiteiten op steeds
wisselende plaatsen?

Dankzij de HGA intercom blijft u optimaal bereikbaar.
Of het nu gaat om actuele informatie die u tijdens een
telefoongesprek moet doorgeven aan het betrouwbaar en
veelzijdig communicatie- systeem.
Flexibel, individueel instelbaar en gebruikersvriendelijk dat zijn
de sleutelbegrippen die de HGA intercomsystemen van HAGO
Electronics omvatten. Met de HGA Intercom geeft u structurering
aan de interne communicatie van uw onderneming en is daarnaast
de ideale bereikbaarheidsoplossing voor ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf en grotere bedrijven. U bent altijd en
overal bereikbaar en kunt beschikken over de informatie van uw

klant/collega's op elk
moment dat u dat wenst.

Met de HGA intercom
kunt u zich vrij en
flexibel bewegen maar u
blijft altijd bereikbaar.
De HGA intercom is een
zeer flexibel
communicatiesysteem dat
kan werken met een
enorm aantal
aansluitingen. De
centrale, het onzichtbare
middelpunt, wordt
aangestuurd door een
microprocessor die het
mogelijk maakt een groot
aantal functies tegelijk uit
te voeren. Komen er

locaties bij dan is dat eenvoudig en snel te realiseren. Doordat de
configuratie wordt bepaald door de programmering beschikt u
over een systeem dat geheel naar de specifieke omstandigheden
van uw bedrijf kan worden opgebouwd.
De HGA bureau-unit is handzaam, modern en efficiënt
vormgegeven en verbind uw werkplek met het hele bedrijf. Naar
de toekomst geredeneerd beschikt u over een flexibel en
veelzijdig communicatiesysteem.

U hoort het goed...
De HGA intercom (standaard simplex) maakt het ook mogelijk te
vergaderen zonder dat u de werkplek hoeft te verlaten. Door een
z.g. open verbinding tot stand te brengen kunnen betrokkenen
zich voegen bij het gesprek. Dat is efficiënt maar vooral kosten-

besparend. Doordat u o.a.
handsfree kunt spreken bent
u in staat gewoon door te
werken en collega's kunnen
eventueel gelijktijdig
deelnemen aan het gesprek.

Iedereen hoort u  goed...
De HGA intercom kan ook
dienst doen als centraal
oproepsysteem. "Goede
morgen..." is een
mededeling die simpel op
alle toestellen hoorbaar kan
zijn en die kan worden
ingesproken vanaf elk
willekeurig toestel. Tevens
kunt u op dezelfde wijze
personen centraal laten
oproepen. Geen irritant
gezoek en gebel maar direct
de oproep of mededeling
inspreken. Daarnaast bewijst
deze centrale oproep-functie
vooral z'n nut als er zich
calamiteiten voordoen. Alle
medewerkers zijn op dat
moment snel gewaarschuwd.
De HGA intercom levert dus
ook een bijdrage aan de
veiligheid van uw
onderneming.

Afstand is geen probleem.
Waar, wanneer en hoe u
maar wilt.
Als u ook maar enigszins
ambulant bent dan bewijst
de HGA intercom altijd zijn
goede diensten.
Als u grotere afstanden moet
overbruggen dan kunt u, via
een interface in de centrale,
een draadloos
telefoontoestel laten
functioneren als portable
intercompost. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid om
via een kiezer een bestaand
telefoonnummer te laten
oproepen. Op zo'n moment
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is uw telefoontoestel een intercomtoestel. Het grote voordeel is
dat u dan niet gebonden bent aan vaste plaatsen. Wel blijft u
beschikken over alle standaard functies zoals deur openen
etcetera.
In sommige situaties is het soms noodzakelijk dat een bepaalde
groep aansluitingen beperkt of helemaal geen contact dient te
hebben met andere groepen aansluitingen ook in die situatie kunt
u reken op de HGA intercom.

Aanvullend daarop kunt u met behulp van de vastgelegde
toegangsniveau's een bepaalde groep in uw onderneming alleen
toegang geven op het eigen en lagere niveaus.
Zo brengt u met de HGA intercom structuur in het communicatie
netwerk van uw onderneming.

U ziet het goed...
Naast de vele verbale mogelijk-heden heeft de HGA intercom
(alfanumerieke uitvoering) ook visuele communicatie
mogelijkheden. Op het overzichtelijk display van de HGA
bureau-unit kunnen maximaal 16 tekens wordeningevoerd.
Bijzonder handig als u een boodschap wilt doorgeven zoals: "niet
storen, in vergadering, terug om 13.00 u, u spreekt met, wie
oproept, etc. In één oogopslag ziet u wat er van u wordt verwacht.
Door gebruik te maken van een speciale tekst/cijfercode is het
ook mogelijk berichten door te geven van meer discrete aard
bijvoorbeeld "niet bereikbaar". U bent echter wel te allen tijde
geïnformeerd.  Alle intercomunits kunnen willekeurig permanent
of semi-permanent worden toegewezen. Zo kunt u met het  HGA
flexibele nummeringsplan de HGA-nummers laten correspon-
deren met het kamernummer of PTT toestelnummer.

De HGA 3000 intercom kunt u ook aan de PC koppelen.
Voor bepaalde ondernemingen of instellingen kan het
noodzakelijk zijn dat berichten, noodoproepen, alarmmeldingen
moeten worden vastgelegd. De HGA 3000 intercom heeft de
mogelijkheid om deze te koppelen aan uw PC.
Op die manier bent u in staat om meldingen/berichten van de
intercom op het 'scherm' van uw PC te laten verschijnen. Het
spreek dan vanzelf dat de binnengekomen gegevens verder
kunnen worden bewerkt en vastgelegd. Een extra dimensie die
vooral bij bewakings-diensten van belang kunnen zijn.

Programmeerbaar met de PC.
De HGA 3000 is programmeerbaar met de PC. Via een eevoudig
programma kunt u wijzigingen aanbrengen in de software.
Tevens beschikt u over 2 software programma's die individueel
kunnen werken voor b.v. dag-/ nacht sistuatie. Digitaal uw
service verbeteren?
Met de HGA 3000 kunt u optioneel nu al beschikken over de
techniek van de toekomst. Door gebruik te maken van een
speciaal modem aansluiting bent u in staat 'op locatie' digitaal
zaken te regelen zoals afregeling apparatuur, storing lokaliseren,
etc. Met deze geavan-ceerde optie beschikt u over een groot
aantal handige extra's en bent helemaal voorbereid op eventuele
groei van uw onderneming.

Voor elke organisatie en
elk beroep.
Met de HGA intercom kan
zoveel meer. Talloze
mogelijkheden voor een
efficiënte bedrijfsvoering.
Dit eigentijds
communicatiemiddel is

daarom in elke organisatie
of bedrijf op z'n plaats.
Van multinational tot
eenmanszaak. Van
brandweerdienst tot kruis-
vereniging.Door gebruik te
maken van de
HGA intercom kunnen
werkzaamheden efficiënter
verlopen en hoeft niemand
meer te wachten op
belangrijke informatie. De
HGA intercom systemen
zijn 5 x sneller dan de de
telefoon. Er is nauwelijks
een bedrijf denkbaar
waarvoor de HGA intercom
geen praktische
gebruiksmogelijkheden
biedt.



Opties
! externe alarmen
! externe aansturingen
! mobilofoon koppeling
! CCTV koppeling
! PC koppeling
! interface voor

koppeling telefoonnet
! interface voor

portable intercomtoestel
! luidsprekers voor externe

omstandigheden
(b.v. explosieveilig)

! externe aansluiting
van luidsprekers

! dag/nacht
programmering
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HAGO
HGA Multicom 3000
puntsgewijs:
! eenvoudige bediening
! diverse toestel

uitvoeringen
! flexibel nummerplan
! algemene/groepsoproep
! numeriek of

alfanumerieke
signalering op het
display

! handsfree communiceren
! centraal vergaderen

mogelijk
! uitbreidbaar tot vele

honderden locaties
! LED signalering
! aansluitbaar aan PC
! compacte moderne en
! efficiënte behuizing
! koppelbaar met de HGA

1500
! ster bekabeling


