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SKOLELØSNINGER 

Få et tilbud fra din 
forhandler ! 

 

er det 
komplette 

kaldeanlæg, samtaleanlæg 
og telefonanlæg til skoler og 
lignende institutioner. 

 
Forte er lige velegnet til efterfølger for 
et udslidt anlæg og til nyinstallationer.  
 
Et fælles grundsystem med fælles 
ledningsnet for alle funktioner giver 
en pris-optimal løsning. 

 
 

 
 

Terminalerne er dansk design og 
dansk produktion, og de er lige 
velegnede som  
 

 
vægterminaler og som 

 
bordterminaler. 
 

 

Anlægget er godt gennemtænkt 
dansk håndværk. 
Køb tre anlæg samlet i et og 
betal langt mindre. 
 
Den samlede løsning giver 
mulighed for: 
• Kaldeanlæg 
• Samtaleanlæg 
• Fælleskald til alle (+alarm) 
• Telefonopkald fra den 

enkelte terminal 
• Ind- og udringning 
• Sikker forbindelse til pedel 

 
 

I klasseværelser opsættes  
terminaler uden funktionstaster 
relativt højt i bekvem stilling for 
stående betjening.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fælleskald og samtaleanlæg 
kræver ikke betjening hos 
modtager. 
 
Telefonopkald fra klasse-
værelser kræver for eksempel 
omstilling på kontor til den 
ønskede modtager. 
Alternativt kan der kun vælges 
fra en indtalt menu. 
 
I projektperioder kan der evt. 
åbnes for indenrigstelefoni fra 
projektlokale(r). 
 

 

På kontorer anvendes Comfort-
terminalerne, som giver let 
betjening og et fortræffeligt 
overblik i kraft af det gode 
display og de 32 specialtaster 
med lysindikatorer. 
 
Kontorerne kan have rettigheder 
til at foretage fælleskald og til at 
anvende terminalerne med alle 
normale telefonfaciliteter. 
 
Rettighederne kan tilpasses 
døgnets arbejdsrytmer på stedet, 
så misbrug forebygges. 

 
 

Pedel og servicemedarbejdere 
kan være indenfor sikker 
rækkevidde efter to principper. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Der laves en integreret DECT 
løsning med gratis samtaler via 
egen installation og bærbare 
telefoner, som kan tildeles  
rettigheder ligesom de øvrige 
terminaler. 
 
2. Der kan kaldes op til disse 
medarbejderes mobiltelefoner 
ved tryk på en knap. Med denne 
løsning takseres opkaldene som 
andre mobilkald. 
 

 

Indendørs og udendørs fælles-
arealer kan via eksterne 
forstærkere og højttalere få de 
samme meddelelser som 
klasseværelserne. 
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