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COBS Meddelande Server CMS 
 

Allmänt 

COBS Meddelandeserver är en IP-baserad 

meddelandeplattform som möjliggör integration av en rad 

av funktioner för en tillförlitlig och effektiv larm- och 

meddelandehantering. CMS tar emot, hanterar och 

distribuerar meddelanden, larm och annan data för intern 

och extern kommunikation. CMS kan b.la. hantera 

information från trygghetslarm, kallelsesignalsystem och 

överordnade säkerhetssystem. 

 

BASFUNKTIONER 

 

IP-DECT 

Kommunikationen med COBS IP DECT system eller andra 

IP-anslutna system. 

 

AMB 

Kommunikationen med COBS ALERT Moduler (AIM, AOM, 

SCM, SMS & TIM) i ett COBS DECT System genom ett 

RS485 gränssnitt. 

Upp till 14 olika moduler kan anslutas och konfigureras. 

 

SIO 

Kommunikation med DECT-system 

- CWS 300 

- CWS 6000 

- CWS 8000. 

Äldre system 

- CWS 800 

- CWS 2000 

 

AVANCERAD SYSTEM DESIGN 

 

Larmhantering 

Larmhantering genererar och hanterar larm. Ett larm kan 

t.ex. vara triggat av ett inkommande meddelande till 

larmhantering som skapar en larmanmodan beroende på 

konfigurering. Larmanmodan definieras i en lista för åtgärd 

och ett textmeddelande skickas till mottagare för vidare 

hantering, eskalering eller kvittering. 

 

Positionering 

Positionering används i de verksamheter där personal vid 

händelse av nödsituation behöver lokalisera den som har 

larmat. Tillsammans med larmet skickas en exakt 

platsangivelse. 

 

  
ALERT 4U2 

Kommunikation med COBS bärbara larmsändarsystem 

ALERT 4U2. Inkommande meddelande från larmsändarna i 

systemet genererar ett larm/textmeddelande. 

 

Timer 

Är en funktion som ger möjlighet för tid/datuminställda larm 

som genereras från CMS. Exempelvis tidsinställning av t.ex. 

batteribyte och service av ingående enheter i ett COBS 

system. 

 

Systemövervakning 

Samtliga ingående delar i ett COBS system övervakas och 

eventuella driftstörningar kan skickas vidare till utvalda 

mottagare. 

 

e-mail 

Tar emot och skickar larm och meddelanden som e-post. 

 

Webbserver API 

Webgränsnitt för att skapa kundspecifika applikationer i 

COBS meddelandeserver. 

 

GSM/GPRS 

Ansvarar för att få ut larm och meddelande i realtid till 

mobil. 

 

OIP - Open Interface Protocol 

Öppet och royalty fritt kommunikationsprotokoll för alla 

typer av system. OIP kräver att den anslutande enheten 

verifieras med ett password och användarnamn. 

 

Konfigurering 

 Browser 

 Inbyggd webserver 

 

Tekniska data 

 Temperatur: -15 till +55°C 

 Strömförsörjning: 10-30 VDC 

 Effektförbrukning: 36W max (10W typ) 

 2 Ethernetportar 

 3 konfigurerbara COM-portar 

 1 COM-port för service 

 213 x 65 x 107mm (W,H,D) 

 

 


