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Porttelefon i mobilen

Med appen 2N Mobile Video kan man nu få tillgång till porttelefonen i
mobilen eller surfplattan.

Videon från porttelefonen ger en överblick på ingången och man kan öppna
dörren med ett enkelt knapptryck på mobilen. 

Porttelefonen är tillgänglig överallt där det finns internetuppkoppling och är
enkel att administrera och konfigurera. 

Appen finns för mobiler och surfplattor med iOS och Android.



Video - 2N® Mobile Video

Se YouTube-videon här

Porttelefon - 2N® Mobile Video
Med 2N® Mobile Video kan användaren ha full koll på allt som händer
utanför ingången vid porttelefonen. 2N® Mobile Video gör det möjligt att
kommunicera med besökare via mobiltelefonen och porttelefonen. Med
tjänsten har man alltid tillgång till besökare med kontinuerlig
videoövervakning vid ingången.

• Video från porttelefonen ger en överblick av aktiviteten runt
porten.

• Öppna dörren även om du inte är på plats med ett enkelt
knapptryck på mobiltelefonen.

• Applikation tillgänglig för iOS och Android till mobiltelefoner
och surfplattor med dessa operativsystem.

• Logg för missade samtal finns i applikationen för 2N® Mobile
Video.

• Porttelefonen tillgänglig överallt, det enda som behövs är en
internetuppkoppling.

• Enkel lösning för komplexa installationer, koppla samman
enheter på olika nätverk.

• Enkel konfiguration och fjärradministration via molntjänsten på
www.my2n.com.

• Förhandsvisning av video, vilket gör att man kan bestämma om

https://www.youtube.com/watch?v=1-pCp73kTgA
https://my2n.com/


man ska kommunicera eller inte.
• Support för IP-telefoner. Man kan använda tjänsten med IP-

telefoner från andra tillverkare tack vare SIP-protokollet.

Produktblad

2N® Mobile Video

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.
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