
Unison är en marknadsledande plattform för att effektivt koppla samman olika tillverkares 
larmsystem. Unison använder den senaste tekniken och erbjuder en kraftfull och 
användarvänlig lösning som passar alla typer av företag och organisationer.
 

PACOM UNISON  
 
PACOM Unison är utformat för att erbjuda lätthanterlig administration av integrerade system från mindre kontor ända upp till 
storföretag. Detta gör Unison lämplig för organisationer och kunder som har höga krav på flexibilitet och användarvänlighet. 
Unison fungerar som en smart länk mellan delsystemen. I händelse av ett larm så kan systemet indikera på vilken plats 
larmet har utlösts. Unison kan skicka information om larmet via sms eller e-post. Platsen för larmet kan visas på en 
planritning/karta och unika ljudsignaler eller styrningar kan utföras från arbetsstationen. Unison kan enkelt konfigureras för 
att skicka meddelanden till användare via sms eller e-post. Rapporter som skapas i Unison kan enkelt skickas via e-post.

 
 

MULTI-TECH
Multi-Tech har 40 års erfarenhet och över 80 patent för M2M (machine-to-machine) kommunikation vilket borgar för kvalitet. 
Multi-Techs produkter är testade och godkända för användning i över 80 länder. Genom att ansluta Multi-Techs GPRS-modem 
till Unison kan användaren kommunicera via SMS.Unison erbjuder full support för virtualisering och klustring av databaser 
och är en avancerad plattform utvecklad för applikationer där skalbarhet och hög tillgänglighet är av yttersta vikt.

 DATABLAD
 UNISON  –  MEDDELANDEHANTERING

HUVUDFUNKTIONER

Hanteras från Unisonklienten

Meddelande vid händelser eller larm

SMS eller e-post till användare i Unison

Skapa mottagargrupper för e-post

Skicka rapporter via e-post

Schemaläggning av e-post utskick
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Meddelande vid händelser – Meddelande via SMS eller e-post kan skickas vid valfri händelse eller larm. 

Skapa mottagargrupper för e-post  – Förenklar hanteringen av meddelanden då flera mottagare kan grupperas vilket gör 
att varje enskild e-post mottagare inte behöver läggas till enskilt i för en händelse.

SMS meddelanden – Genom att använda SMS meddelanden kan användare nås oavsett var de befinner sig. 

Skicka meddelande till användare  –  Operatörer i Unison kan enkelt skicka meddelanden till användare i Unison via 
e-post eller SMS.

KOMPATIBILITET

MTCBA-G-F4

MTCBA-G2-U

MTCBA-G2-U-ED

Unison Version 5.9

ORDERINFORMATION

BESKRIVNING

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING
110 001 001 USN-STD Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison - Klientlicens. 
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