CallMe

Beantwoord
oproepen met
uw smartphone
of tablet

Alsof er altijd iemand thuis is.
Zien wie er voor uw deur staat en een gesprek voeren, zelfs wanneer u niet thuis bent.

De CallMe applicatie en de call forwarding interface van
Urmet maken het mogelijk om via uw smartphone of tablet,
te zien wie er voor uw deur staat, een gesprek te voeren en
indien gewenst de deur te openen, zelfs wanneer u niet thuis
bent. De call forwarding interface, die zorgt voor de verbinding
tussen 2Voice en de router die u toegang biedt tot het

internet, kan per woning worden toegepast en ook achteraf
worden toegevoegd aan de installatie. Een aanpassing aan
het gemeenschappelijke deel van de installatie is niet nodig.
Na installatie van de call forwarding interface is het een
kwestie van het downloaden van de CallMe applicatie waarna
u direct kunt profiteren van alle voordelen!

Een effectieve en voordelige oplossing voor het beantwoorden van
(video-)intercomoproepen met uw smartphone of tablet, waar u ook bent.
Met de call forwarding interface en de CallMe applicatie hoeft u niet langer thuis te blijven om te wachten op bijvoorbeeld de
koerier die uw pakket komt afgeven. Ook het ophangen van een notitie aan de voordeur behoort tot de verleden tijd.
Met CallMe beantwoordt u uw (video-)intercomoproepen met uw smartphone of tablet, net zoals u doet als u thuis bent.
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Bent u in de tuin, op het
terras, of kijkt u TV? Met
CallMe hoeft u niet op te
staan, of te stoppen
waarmee u bezig bent.

Verwacht u een pakket
maar bent u niet thuis?
Met CallMe kunt u een
gesprek voeren met
de koerier, een nieuw
bezorgmoment afspreken
of hem vragen het pakket
af te geven bij één van uw
buren.

Heeft u ouders op leeftijd?
CallMe maakt het voor u
mogelijk om te zien wie er bij
hen aanbelt en om voor hen
de oproep te beantwoorden.
Ook kunnen uw ouders u,
met één druk op de knop van
hun (video-)intercomtoestel,
mobiel bereiken.

Heeft u een tweede woning?
CallMe stelt u in staat om de
(video-)intercomoproepen
van uw beide woningen te
beheren. Met behulp van uw
smartphone of tablet kunt
u zien wie er voor uw deur
staat, een gesprek voeren
en de deur openen. Zelfs
wanneer u niet in de woning
aanwezig bent.

Comfort

Praktisch

Zorg

Uitgebreide
mogelijkheden

CallMe werkt op basis van uw Urmet-binnentoestel,
de call forwarding interface en een internetverbinding.
Beschikbaar voor alle Urmet 2Voice video- en spreek/luistertoestellen.
Om gebruik te kunnen maken van de call forwarding functie hoeft u uw binnentoestel niet te vervangen. Het toevoegen
van een interface volstaat. Deze interface kan per woning worden toegepast en ook achteraf aan de installatie worden
toegevoegd. De interface kan worden gebruikt in combinatie met zowel alle Urmet video- als spreek/luistertoestellen van
de 2Voice-serie. De interface kan worden gemonteerd in de meterkast van de woning of in een eigen, modern vormgegeven
opbouwbehuizing in de nabijheid van uw binnentoestel. De call forwarding interface is gemakkelijk te installeren en in gebruik
te stellen. Na aansluiten verbindt u de interface via WiFi of netwerkbekabeling met de router in uw woning om zo toegang te
krijgen tot het internet.

Waarom u kiest voor CallMe?

TE GEBRUIKEN IN
COMBINATIE MET ALLE
2VOICE VIDEO-EN
AUDIOTOESTELLEN
EN DE MINI NOTE+
DEURVIDEOSET.

EEN REEDS AANWEZIG
BINNENTOESTEL HOEFT
NIET TE WORDEN
VERVANGEN.

CALLME STAAT HET
DOORSCHAKELEN
VAN OPROEPEN NAAR
4 MOBIELE APPARATEN
TOE.

CALLME MAAKT
INTERCOMGESPREKKEN
TUSSEN HET
BINNENTOESTEL EN
GEKOPPELDE SMART
DEVICES MOGELIJK.

DE CALL FORWARDING
INTERFACE IS OOK
VOORZIEN VAN EEN
RJ45-POORT VOOR EEN
BEKABELDE VERBINDING
MET UW ROUTER EN HET
INTERNET.

Eenvoudig te beheren via een gratis Android en iOS app.
Gebruik uw smartphone of tablet om de call forwarding functie naar eigen wens te configureren.
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KIES een tijdsblok waarin de

KIES de videokwaliteit die past bij de

KIES ervoor om alleen oproepen te

wifiverbinding automatisch wordt

snelheid van uw internetverbinding. CallMe

ontvangen wanneer uw smartphone

verbroken om elektromag-

werkt ook met internetverbindingen met

is verbonden met een wifinetwerk om

netische vervuiling tegen te gaan.

een lagere snelheid (vanaf 300 Kbps).

verbruik van mobiele data te reduceren.

Breed inzetbaar
In zowel nieuwe als bestaande systemen. CallMe is dé
oplossing voor het beheer van al uw (video-)intercomoproepen,
ook wanneer u niet in de woning aanwezig bent.

De call forwarding interface en de bijbehorende gratis CallMe applicatie zijn
te gebruiken in combinatie met alle 2Voice video- en spreek/luistertoestellen
en in combinatie met de Mini Note+ deurvideoset.
(Wanneer wordt gekozen voor een spreek/luistertoestel in de woning dan
is in de CallMe applicatie ook alleen audiosignaal beschikbaar.)
Neem contact op met uw installateur voor prijs en productinformatie.

Toe te passen met:

2Voice
vModo-kleurenmonitor

Miro-kleurenmonitor

Handsfree Miro-

Handsfree Miro-

Miro-

Handsfree Miro-

1719/1

1750/1

kleurenmonitor

kleurenmonitor,

hoorntoestel

hoorntoestel

wit 1750/6

zwart 1750/5

1183/5

1183/7

(alleen audio
in CallMe app)

Deurvideoset

(alleen audio
in CallMe app)

Mini Note+ 1722/85
Deurvideoset voor 1 woning met:
• Mikra-entreepaneel met kleurencamera (IP44, IK07)
• 7" handsfree kleurenmonitor met touchscreen beeldscherm
• Voedingseenheid
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