
PowerLink

Standaard PSTN telefoonlijnen verdwijnen in rap tempo en steeds 
meer huiseigenaren kiezen voor de overstap naar IP-communicatie, 
waardoor de druk bij aanbieders van alarmsystemen wordt 
neergelegd om met oplossingen te komen die gebruik maken 
van de nieuwe communicatietechnologieën. Tegelijkertijd moeten 
nieuwe oplossingen geschikt zijn voor veranderende behoeften 
van de klant en in staat zijn om terugkerende omzet te genereren. 
De Visonic PowerLink is een toonaangevende IP-gebaseerde 
oplossing voor het draadloze PowerMax beveiligingssysteem. De 
PowerLink oplossing biedt providers een extra verkoopargument 
om de aanwezige breedband Internet-verbinding bij de klant 
uit te buiten. De huiseigenaar heeft volledige controle over zijn 
eigen veiligheid in en om het huis. 

De PowerLink biedt standaard een plug and play breedband  
IP oplossing om alarmmeldingen te versturen naar de eindgebruiker 
of meldkamer. De PowerLink kan worden uitgebreid met maximaal 
14 IP camera’s die in en om het huis geplaatst kunnen worden – waar-
door een uitgebreide video-verificatie oplossing wordt gecreëerd. 
Door de beveiligde webportaal functionaliteit kunnen meldkamers 
hun klanten een volledig beheerd web services platform bieden 
waarbij alarmmeldingen, web-controle en video-verificatie naad-
loos zijn geïntegreerd. Door de aanwezigheid van video-verificatie  
kunnen meldkamers direct bewakingsdiensten aansturen. 

Geïntegreerde video alarm verificatie oplossing• 
Veilige eindgebruiker portaal voor  • 
Web / XHTML / WAP mobiele telefoon

Alarmmeldingen doorsturen naar • 
eindgebruiker middels e-mail, SMS of MMS

Volledige web-controle over het PowerMax• ® 
beveiligingssysteem

Volledig beheerd door het Visonic IPMP • 
management platform

Geavanceerde Internet-gebaseerde Home • 
Control oplossing 

Geavanceerde IP-gebaseerde Home Control oplossing
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Internett

Geavanceerde IP-gebaseerde Home Control oplossing

Betrouwbare en eenvoudig te gebruiken breedband  
IP Communicator

Verstuurt IP-gebaseerde alarmmelding naar een meld-•	
kamer via de Visonic IPMP platform (zie tekening)

Plug	and	play,	zonder	de	noodzaak	voor	router-configuratie,	•	
cliënt software-installatie, of een vast IP-adres op locatie

Polling mechanisme maakt het mogelijk voor de meld-•	
kamer om de verbinding met alle aangesloten systemen 
te controleren zonder extra kosten

Video alarm verificatie

Stuurt alarmbeelden van de aanwezig IP-camera’s, •	
gebaseerd op echte bewegingsdetectie, binnen enkele 
seconden naar de meldkamer waardoor kostbare tijd, vals 
alarmen en extra kosten wordt geëlimineerd

Optionele integratie met de meldkamer software voor •	
video	verificatie

Optioneel doorsturen van video beelden naar de eigenaar •	
middels een e-mail of SMS voor dubbele controle

Verbeterde web-diensten voor eindgebruiker

Huiseigenaars kunnen inloggen op een beveiligde PowerLink 
webportaal via een standaard PC of mobiele telefoon web-
browser en:

PowerMaxPro beveiligingssysteem beheren, status beki-•	
jken, X-10 apparaten beheren en zowel opgenomen als 
live videobeelden bekijken van aanwezige draadloze en 
bedrade IP camera’s

PowerLink module instellen om bij een alarm een melding te •	
versturen via e-mail (eventueel met snapshot) of SMS-bericht 

IPMP - IP Management Platform

PowerLink wordt aangeboden met de IPMP - IP Management 
Platform (vereist). De IPMP dient als de IP-ontvanger voor alle 
Visonic IP-communicatie-opties en als een full-service platform 
voor de PowerLink consument web-diensten. Elk PowerLink 
module wordt afzonderlijk gecontroleerd door de IPMP platform 
zodat de meldkamer vrijwel onbeperkte mogelijkheden heeft 
om haar PowerLink gebruikers te beheren, waaronder:

Account en service management•	
Supervisie management•	
Gebruikersnaam en wachtwoord management•	
Alarm berichten•	
Fakturering •	 Visonic en PowerMax zijn geregistreerde handelsmerken van Visonic Ltd. 

Andere namen zijn het eigendom van hun eigenaren. Visonic behoudt zich het recht 
voor	informatie	of	specificaties	te	wijzigen	zonder	kennisgeving.
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Beveiliging• 
Veiligheid• 
Beheer• 
Assistentie • 
Surveillance • 


