
A7 Office Center: Přechod z analogu do IP
SUCCESS STORY

Správce objektu, společnost CBRE Group, požadoval 
modernizaci zastaralého decentralizovaného systému 
analogových interkomů, které byly instalovány v původních 
prostorách nyní modernizovaného objektu administrativních 
budov a obchodů  v pražském A7 Office Center.

A7 Office Center: 
Přechod z analogu do IP

• Modernizace zastaralého přístupového systému
• Video monitoring vstupů do budov a návštěvníků
• Jednotná správa přístupových bodů
• Přehledný adresář kontaktů v displeji interkomu

Poslání

“Za pomoci komunikačního systému 2N® NetStar 
IP a interkomů 2N® Helios IP Vario se nám podařilo 
sjednotit komunikaci u vstupu do jednotlivých 
objektů kancelářského komplexu A7 Office Center 
v Praze.“ 

vedoucí projektu, ARYKA IN-WEST, a.s.

Výhody



CBRE Group, figurující na žebříčku Fortune 500 a se 
sídlem v Los Angeles, je světovou společností operujicí 
v oblasti realitních služeb a investic. CBRE Česká 
republika disponuje téměř 400 zaměstnanci a spravuje 
na 200 komerčních objektů o celkové rozloze více než 
1,2 mil. m2. 

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01  Praha 4, CZ, +420 261 301 400, obchod@2n.cz, www.2n.cz

Výsledkem projektu je sjednocená technologie 
přístupového systému, která disponuje videem a 
možností zajistit jednotnou správu všech přístupových 
bodů z jednoho místa. V prvotní fázi byla sjednocena 
komunikace ve třech administrativních budovách tohoto 
rozsáhlého komplexu. Pro řešení byly integrátorem 
ARYKA IN-WEST vybrány IP interkomy 2N® Helios IP 
Vario, které díky vestavěné kameře a možnosti vytvoření 
jednotné správy přístupových bodů v systému 
2N® Access Commander, plní požadavky zadavatele. 

U každého vstupu do budovy, vybraných 3 objektů, jsou 
instalovány interkomy 2N® Helios IP Vario s kamerou a 
displejem. Ty nabízejí  návštěvníkům objektů vybrat ze 
seznamu požadovanou firmu a konkrétního zaměstnance, 
oddělení.  V budově byly interkomy instalovány též do 
jednotlivých pater, kde jsou umístěny v prostorách výstupu 
z výtahu a umožňují volat recepce vybraných firem na 
patře.
Interkomy jsou připojeny k ústředně 2N® NetStar s licencí 
pro 60 SIP klientů, které byly dodány v rámci navrženého 
řešení.  Společnosti, nájemníci prostor, byli vybaveni 
IP video telefonem Grandstream pro příjem obrazu z 
interkomu. 
Společnostem, které již disponovali vlastní ústřednou bylo 
zajištěno propojení mezi novou a původní PBX, kartou CO/
AVL.
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