
SaaS oplossing met een 
I-Station transmitter 
(SaaS; Software as a Service)

 

De I-Station is een unieke transmitter 
die via het interne netwerk door software 
aangestuurd kan worden. Hierdoor is het 
mogelijk om vanuit elke plek in een bedrijf/
organisatie berichten te versturen naar 
pagers. Voorwaarde is dat de computers en 
mobile devices in hetzelfde domein zitten 
als de I-Station en dat computers en mobile 
devices toegang hebben tot internet.

Hoe werkt het 
De I-Station is verbonden met uw netwerk 
en heeft een fysiek ip-adres. U logt in op de 
software op internet:

  
U opent en gebruikt de applicatie in een 
browser (de software is getest met de laat-
ste versies van Internet Explorer, Google 
Chrome en FireFox). U stuurt berichten van-
uit de browser naar de I-Station die het op 
zijn beurt doorstuurt naar de pagers.

De berichten blijven binnen het netwerk, er 
wordt niets naar de server gestuurd.

Mobile devices die met Wifi verbonden zijn 
aan het netwerk kunnen ook berichten ver-
sturen als ze binnen hetzelfde domein zitten 
als de I-Station en naar internet kunnen om 
in te loggen op de applicatie.

Voor deze oplossing betaalt u jaarlijks voor 
het gebruik van de SaaS software. Hierdoor 
bent u altijd up to date met de software en u 
hoeft geen investeringen te doen.

Oproepsystemen en communicatie oplossingen 
  verbeter uw gastvrijheid, uw service en bereikbaarheid

VeDoSign Software is een webbased  
software oplossing om berichten naar 
pagers te sturen via het netwerk. 
 
We hebben hiervoor enkele oplossingen 
die we hieronder uitleggen.
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Graag adviseren wij u over de 
mogelijkheden. Bel VeDoSign 
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38
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SaaS oplossing met een 
andere transmitter 

U heeft al een transmitter en wilt gebruik 
maken van de SaaS software. Dit kan als de 
transmitter een seriële aansluiting heeft 
en het Scope of Waveware protocol onder-
steund, bijvoorbeeld de LTTK transmitter van 
HME. Hiervoor plaatsen wij een interface 
tussen uw transmitter en uw netwerk. Vanuit 
de browser versturen we het bericht naar het 
interface die het op zijn beurt doorstuurt 
naar de transmitter.
De interface kunt u via de browser configu-
reren. Verder werkt het precies hetzelfde als 
met een I-station maar hoeft u uw transmit-
ter niet te vervangen en breidt u uw paging 
systeem eenvoudig uit. U betaalt de jaar-
lijkse licentiekosten voor de software en een 
bedrag voor de interface. Bij deze kosten 
zit geen ondersteuning op de interface, hier 
kunt u een aparte SLA voor afsluiten.

De software on premises 
gebruiken
U wilt wel de software gebruiken maar u 
wilt of kunt niet naar internet? Wij bieden 
een oplossing om de software binnen uw 
netwerk te laten draaien. Wij kunnen de 
software op het interface installeren waar-
door u de applicatie binnen uw netwerk kunt 

gebruiken. Wij configureren het dan vooraf 
en stellen het in. 

De interface is dan als volgt in te zetten: 
•   In combinatie met een I-Station of een 

ander type Transmitter, door de interface 
met een rs232 seriële kabel aan de trans-
mitter te verbinden

•   In combinatie met alleen een I-Station, 
de interface wordt dan zo geconfigureerd 
dat het via het netwerk met de I-Station 
kan communiceren

Algemene informatie

De verbinding naar de applicatie is secure 
met HTTPS. De verbinding naar de server 
wordt alleen gebruikt om in te kunnen 
loggen en om instellingen op te halen. Bij 
het sturen van berichten wordt er vanuit 
de browser een bericht verstuurd naar de 
transmitter of Interface, er wordt niets naar 
de server gestuurd. De transmitter verzorgt 
het versturen van de berichten naar de 
pagers.

Bij een on-premises oplossing wordt de 
applicatie gehost op de interface, inloggen 
is dan niet nodig en iedereen kan gebruik 
maken van de applicatie. Het configureren 
van de interface gaat via de browser en is 
beveiligd met een wachtwoord.

Ook hier geldt dat de berichten vanuit de 
browser verstuurd worden en dat het inter-
face enkel gebruikt wordt als webserver.

Het is belangrijk dat de I-station, inter-
face en devices zich in hetzelfde domein 
begeven.
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