DENTCALL SYSTEMS
DENTCALL nyhedsbrev

DENTCALL software version 3
Så er der nyt software til DENTCALL. Der 4 nye funktioner tilføjet. De nye funktionerne
vil være tilgængelig i DENTCALL efter 1. April 2016
De nye funktioner kan tilføjes til eksisterende DENTCALL anlæg.
Du kan bestille en opgradering til dit nuværende kaldeanlæg så du får muligheden for
at udnytte de sidste nye funktioner i DENTCALL systemet.
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»Vi er stolte over et
produkt der giver disse
muligheder...«
»Selve softwareopdateringen er gratis men der
skal betales for at få det
udført...«

4 nye funktioner . .
Funktionerne er kun aktive hvis de vælges på hvert panel:
1: Vis rækkefølge
Vis hvilken 2 opkald der har ventet længst. Dette vises ved at lampen blinker med
forskellige hastigheder. Hvis et opkald afmeldes rykkes næste opkald frem i køen.
2: Vis ID status på buzzer udgang
Viser ID status på buzzer udgangen, hvis der er valgt ID på panelet. Denne funktion
bruges hvis der f.eks. ønskes en ekstern lampe som vises ID status.
3: Nødopkald
Hvis denne funktion er aktiveret og et opkald fra unitten eller panel er holdt inde i mere end 3 sek. aktiveres nødopkald. Det valgte nummer blinker hurtigt og giver en beep
hvert 3 sek. Opkaldet kan kun nulstilles på det panel som opkaldet er foretaget fra.
4: Vis dør åbent
Hvis denne funktion er valgt og hoveddøren åbnes, lyser knap 0 og en kort beep høres. Knap 0 vil lyse så længe døren er åbent. Denne funktion kræver at der er tilsluttet
en dørkontakt til et panel til dette formål.

Bestilling af opgradering
Opdateringen af DENTCALL anlæg skal ske ved et besøg på klinikken, hvor alle paneler programmeres med den nye software version 3.
Kontakt os for information om en opgradering af dit DENTCALL anlæg.

»Alle paneler i et anlæg
skal opdateres og testes efterfølgende...«
»Kontakt os for flere
informationer...«

