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Απαλλαγείτε από τα μειονεκτήματα της σταθερής - ευρυζωνικής τηλεφωνίας (απώλεια
σύνδεσης
λόγω διακοπής ρεύματος) που
αφορά την επικοινωνία του συστήματος
ασφαλείας σας με το κέντρο λήψης σημάτων.
Η GRANDE σας προσφέρει μια ακόμη
τεχνολογική υπηρεσία GLOBAL SIM GPRS
δίνοντας αποτελεσματική και συμφέρουσα λύση
αντικαθιστώντας τη σταθερή τηλεφωνία.
Η τεχνολογία GLOBAL SIM GPRS εφαρμόζεται
στα περισσότερα συστήματα ασφαλείας παλαιά ή
νέα της ελληνικής αγοράς όταν δεν υπάρχει
γραμμή σταθερής τηλεφωνίας ή όπου χρειάζεται
ασύρματη αδιάλειπτη επικοινωνία για μεγαλύτερη
ασφάλεια.
Η υπηρεσία GLOBAL SIM GPRS διασφαλίζει
συνεχή επιτήρηση σύνδεσης (εώς 20’’) χωρίς
διακοπή μεταξύ του συστήματος ασφαλείας και
του κέντρου λήψης και με δυνατότητα σύνδεσης
όλων των παρόχων κινητής τηλεφωνίας (Vodafone, Cosmote, Wind) επιλέγοντας κάθε φορά το
διαθέσιμο δίκτυο, επιτυγχάνοντας γρήγορες
ταχύτητες με σταθερές χαμηλές χρεώσεις.
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Αξιότιμοι συνδρομητές,
Η επικοινωνία του συστήματος ασφαλείας με το κέντρο λήψης σημάτων βασίζεται κυρίως
στα επίγεια τηλεφωνικά δίκτυα και αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα της
ασφάλειας.
Οι συνεχείς αλλαγές τηλεπικοινωνιακών παρόχων και η ενσωμάτωση του internet στις
τηλεφωνικές γραμμές, δημιουργούν θέματα δυσλειτουργίας, ενώ ο κίνδυνος δολιοφθοράς
είναι αυξημένος αφού οι καλωδιακές γραμμές είναι συνήθως εκτεθειμένες.
Το GSM με κάρτα SIM ομιλίας (συσκευή πεπερασμένης τεχνολογίας) αντιμετώπισε το
πρόβλημα αλλά δεν το έλυσε ολοκληρωτικά. (απώλεια δικτύου/χαμηλή ισχύς δικτύου κ.ο.κ)
Με την μετάβαση σε νέες τεχνολογίες (Voice Over IP) είναι απαραίτητη η απόκτηση
συσκευής Router, με αποτέλεσμα σε περίπτωση βλάβης του ή διακοπής ρεύματος της
συσκευής να υπάρχει απώλεια επικοινωνίας
Η GRANDE πιστή στη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, έρχεται να δώσει λύση στα ανωτέρω με την
τεχνολογική υπηρεσία GLOBAL SIM GPRS δίνοντας αποτελεσματική και συμφέρουσα λύση
αντικαθιστώντας τη σταθερή τηλεφωνία.
Το GLOBAL SIM GPRS αποτελείται από μια (1) συσκευή GPRS (που εισάγεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και διατίθεται στην Ελληνική αγορά αποκλειστικά από την GRANDE) και
μία (1) κάρτα SIM GLOBAL.
Η τεχνολογία GLOBAL SIM GPRS εφαρμόζεται στα περισσότερα συστήματα ασφαλείας
παλαιά ή νέα της ελληνικής αγοράς όταν δεν υπάρχει γραμμή σταθερής τηλεφωνίας ή όπου
χρειάζεται ασύρματη αδιάλειπτη επικοινωνία για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Η κάρτα αυτή έχει την δυνατότητα να εναλλάσσει και τους τρείς υφιστάμενους παρόχους
κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE, COSMOTE, WIND).
Πρακτικά αυτό σημαίνει οτι η επικοινωνία του συστήματος με το κέντρο λήψης σημάτων
είναι απρόσκοπτη και αδιάλειπτη.
Η υπηρεσία GLOBAL SIM GPRS διασφαλίζει συνεχή επιτήρηση σύνδεσης (εώς 20’’) χωρίς
διακοπή μεταξύ του συστήματος ασφαλείας και του κέντρου) επιλέγοντας κάθε φορά το
διαθέσιμο δίκτυο, επιτυγχάνοντας γρήγορες ταχύτητες με σταθερές χαμηλές χρεώσεις
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