CQ-Net UMI MK2
Ontruimingsinstallatie voor stille alarmering
Om een ontruimingsplan goed te kunnen uitvoeren, moet er voldoende
mankracht zijn. Dat is echter kostbaar in de nachtelijke uren. Hoe regel je
dit toch veilig en betaalbaar? Met de ontruimingsinstallatie CQ-Net UMI
MK2 in combinatie met CQ-Net Live, het cloudplaform van Eurocom Group.

eurocom-group.eu

Plug & play ontruimingsinstallatie voor stille alarmering
In omgevingen waar mensen zichzelf niet kunnen redden in geval van bijvoorbeeld gasvorming of brand
is er een wettelijke verplichting tot stille ontruiming. Zorgprofessionals moeten persoonlijk op de hoogte
worden gebracht van de exacte locatie van de calamiteit, zonder dat er paniek ontstaat. Bij brand kunnen
zij op gecontroleerde wijze de juiste maatregelen treffen conform het ontruimingsplan. Vooral in de zorg
en in justitiële inrichtingen zijn mensen afhankelijk van professionele ontruiming.
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Pre-geconfigureerd en snel te installeren
De CQ-Net UMI MK2 is een compleet pre-geconfigureerde en snel te installeren (plug & play) stille ontruimingsinstallatie voor zorgorganisaties. Voor de
toonaangevende brandmeldcentrales zijn presets beschikbaar. Dit zorgt direct voor een koppeling tussen

CQ-Net UMI MK2 | Functionaliteiten
+ Voorbereiding naar stille ontruiming op basis van
smartphones
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+ Signalering naar verschillende gebruikersgroepen
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Conform NEN2575-4

+ Te koppelen aan elke brandmeldcentrale
De stille ontruimingsinstallatie is voorzien van alle
componenten om de installatie conform NEN2575-4

+ Diverse rapportages en BI-rapporten beschikbaar in
de Open Care Service Portal

te laten functioneren. Alleen de complete installatie –
de brandmeldinstallatie en de CQ-Net UMI MK2 – kan
deze projectcertificering krijgen. De werking en uitvoering van de CQ-Net UMI MK2 voldoen aan deze norm.
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Platform tools, beheer en monitoring
Via het cloudplatform CQ-Net Live configureert de implementatiepartner eenvoudig de CQ-Net UMI MK2
en kan deze snel in bedrijf worden gesteld. De ontruimingsinstallatie wordt 24x7 gemonitord en biedt
bovendien 24x7 Service Desk services voor storingen aan CQ-Net Live. De implementatiepartner voert
alle relevante updates en patches proactief uit. Zo blijft de stille ontruimingsinstallatie up-to-date en veilig. CQ-Net UMI MK2 is voorzien van Windows 10 en zit boordevol nieuwe functies voor onder meer het
inlezen van extra contacten, het koppelen op een verpleegkundig oproepsysteem (VOS) en het ophalen
van rapporten over storingen en brandalarmen. Via TeamViewer kan op afstand de CQ-Net UMI MK2
worden bereikt wanneer er problemen of storingen zijn.

CQ-Net Live biedt de gebruiker direct inzicht in de status van de stille ontruimingsinstallatie met proactieve
systeemnotificaties. De verplichte jaarlijkse inspectie is
opgesteld in overleg met keuringsinstanties. Elke CQNet UMI MK2 wordt geleverd met een SWAS-overeenkomst, wat een vereiste is voor NEN-certificering. Zorgorganisaties en implementatiepartijen kunnen dus
rekenen op 24x7-support.

Open Care Service Portal
Gebruikers van de CQ-Net UMI MK2 in combinatie met
CQ-Net Live hebben toegang tot de Open Care Service
Portal. Hiermee maken partners en zorgorganisaties
maximaal gebruik van alle producten en diensten.
Gebruikers krijgen toegang tot de Open Care Service
Portal, met daarin eigen rapportages en business-intelligence rapporten over storingen en brandalarmen.
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CQ-Net UMI MK2 | Productspecificaties
+ Conform de eisen NEN2575-4:2013
+ Gecertificeerde NEN2575-4 voeding 24V
+ Industriële PC, geen ventilator en metalen behuizing
+ Speciaal geconfigureerde CQ-Net Server software met
CQ-Net UMI MK2 licenties en configuratie
+ IO-controller MOXA
+ IP HUB
+ Paging installatie (encoder + zender) + antenne
+ Complete installatie NEN2575-4 certificering

Feature matrix UMI

MK1

MK2

Plug & Play met alle grote merken brandmeldcentrales
Nevensignalering naar paging, DECT en smartphones
Systeem beheer via CQ-Net Live
System bewaking via CQ-Net Live
Nieuwe functies en uitbreidingen
Voorbereiding naar stille ontruiming op basis van smartphones
(BHV ondersteuning)**
Laatste versie CQ-Net Server geïnstalleerd
(integratie / backup / redundantie)
BI- en Logging-rapportages in Open Care Service Portal
SWAS-overeenkomst met 24x7 support (Conform NEN2575-4)
AVG compliant en software assurance
Windows 10 als operating system (Conform NEN2574-4)

Wilt u ook weten wat de CQ-Net UMI MK2 voor u kan betekenen?
Vraag nu meer informatie aan.
Bel 040 – 264 55 00 of vul het contactformulier in op eurocom-group.eu/cq-net-umi
Wilt u uw CQ-Net UMI MK1 upgraden naar de CQ-Net UMI MK2? Vraag dan een prijsopgave aan bij uw huidige serviceprovider.
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**Roadmap feature

Eurocom Group is niet zomaar een healthcare techbedrijf, maar een bedrijf met een heldere visie en een
ambitieuze missie. Een uniek bedrijf waar ook nog
veel moet worden ontdekt. We zijn een pionier, een
ontdekker en een avonturier. Belangrijk, want de zorg
staat voor veel verandering.
Healthcare-tech is een 24/7 topsport. Van development en proactief beheer tot continu verbeteren. En
van incidentmanagement tot strategisch consultancy.
Daar trainen we onze mensen op. Zodat zij onze oplossingen en diensten continu naar een hoger niveau
brengen.
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