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PRS-SWCS-PC-kuulutuskoje on Windows-palvelu, joka
on yhteydessä vähintään yhteen Praesideokeskusyksikköön TCP/IP-verkon kautta avoimessa
Praesideo-liitännässä. Sitä käytetään vähintään yhden
työasemasovelluksen kanssa (kuten PCkuulutuskojetyöasema ja PC:n
puhelinliitäntätyöasema), ja se käsittelee kaikki
toimintopyynnöt.
PRS-SWCS-PC-kuulutuskoje määritetään mukana
toimitetussa PC-kuulutuskojetyöasemassa, jota
käytetään samassa tietokoneessa.
Perustoiminnot
Määritys ja hallinta
PRS-SWCS-PC-kuulutuskoje tarjoaa liitetyille
työasemille toimintoja, kuten tunnistus, soittaminen,
taustamusiikin lähteen ja äänenvoimakkuuden hallinta,
hätätilojen kuittaus ja nollaus, ajan tahdistus ja
lisenssienhallinta. Se toimii Windows XP-, Vista- ja
Windows 7 -ympäristöissä.

u

Palvelee useita kuulutuskojetyöasemia ja/tai
puhelinliitäntätyöasemia

u

Ohjaa useita keskusyksikköjä laajennetuissa
järjestelmissä

u

Sisältää yhden keskusyksikön lisenssin

u

Ohjaa käyttöoikeuksia, oikeudet valittavissa
käyttäjäkohtaisesti

Liitettyjen keskusyksikköjen yhteyksiä voidaan valvoa
ja määrittää PRS-SWCS-PC-kuulutuskojetyöasemalla.
Jos käytössä on useita keskusyksikköjä, niiden välisiä
ääniliitäntöjä voidaan määrittää sallimaan kuulutukset
Praesideo-verkkojen välillä.
Kunkin liitetyn Praesideo-alijärjestelmän
kokoonpanotiedot voidaan hakea keskusyksiköistä, ja
niitä voidaan käyttää PRS-SWCS-PC-kuulutuskojeen
määritykseen. Useita järjestelmän näkymiä voidaan
määrittää taustakuviksi, joissa vyöhykkeiden ja
vyöhykeryhmien sijainnit näkyvät, riippumattomasti
työasemien eri käyttäjille. Eri käyttäjille voidaan
määrittää myös useita esimääritettyjä kuulutuksia, joita
voidaan käyttää esimerkiksi PRS-CSC-PCkuulutuskojetyöasemien kautta. Nämä esimääritetyt
kuulutukset voivat sisältää tietoja prioriteetista,
vyöhykkeistä, äänimerkeistä, viesteistä ja suorasta
äänestä. Vyöhykkeet voivat kuulua eri Praesideojärjestelmiin, kunhan ne on liitetty PRS-SWCS-PCkuulutuskojeeseen.
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PRS-SWCS-PC-kuulutuskoje mahdollistaa
taustamusiikin lähteen ja äänenvoimakkuuden
hallinnan määritetyillä vyöhykkeillä ja antaa työasemille
palautetta todellisesta äänenvoimakkuudesta.
Lisenssi
PRS-SWCS-PC-kuulutuskoje käyttää USB-käyttöavainta
järjestelmän tunnistukseen kaikkien ostettujen
lisenssien yhteydessä. Käyttöavain toimitetaan PRSSWCS-PC-kuulutuskojeen mukana. PRS-SWCS-PCkuulutuskojeen mukana toimitetaan lisenssi käyttöön
yhden keskusyksikön kanssa. Samaan PRS-SWCS-PCkuulutuskojeeseen liitettyjä lisäkeskusyksiköitä varten
on saatavilla lisälisenssejä PRS-SWCSL-PCkuulutuskojeen NCO-lisenssinä.
Lisenssi tarvitaan myös sovelluksia (kuten PRS-CSCPC-kuulutuskojetyöasemaa) varten. Sovelluslisenssejä
tarvitaan vain yksi riippumatta siitä, kuinka monta
työasemaa (käyttöpaneelia) on liitetty.

PRS-CSC-E-PC-kuulutuskojetyöaseman E-koodi

Lisenssi PC-pohjaiselle ohjelmoitavalle kosketuksella
tai hiirellä ohjattavalle soittoaseman käyttöliittymälle,
jossa on synoptinen vyöhykkeen valinta ja tilan
ilmaisin, käytetään Praesideo-PC-kuulutuskojeen
kanssa, E-tunnus.
Tilausnumero PRS-CSC-E
PRS-TIC-PC-puhelinliitäntätyöasema

Lisenssi PC-pohjaiselle puhelinliitännälle, käytetään
Praesideo-PC-kuulutuskojeen kanssa soitettaessa
Praesideosta puhelinlinjan, matkapuhelimen ja VoIPin
kautta.
Tilausnumero PRS-TIC
PRS-TIC-E-PC-puhelinliitäntätyöaseman E-koodi

Lisenssi PC-pohjaiselle puhelinliitännälle, käytetään
Praesideo-PC-kuulutuskojeen kanssa soitettaessa
Praesideosta puhelinlinjan, matkapuhelimen ja VoIPin
kautta.
Tilausnumero PRS-TIC-E

Sisältää osat
1

PRS-SWCS-PC-kuulutuskojeen lisenssi
(sisältää yhden keskusyksikön lisenssin).

1

USB-käyttöavain

1

PRS-SW Praesideo -ohjelmisto-CD-levy

Tilaustiedot
PRS-SWCS-PC-kuulutuskoje

Lisenssi Windows PC -pohjaiselle kuulutuskojeelle,
isännöi useita PC-kuulutuskojetyöasemia tai
puhelinliitäntätyöasemia TCP/IP-verkossa, tukee
järjestelmiä, joissa on useita verkko-ohjaimia, sisältää
lisenssin yhdelle verkko-ohjaimelle.
Tilausnumero PRS-SWCS
PRS-SWCSL-PC-kuulutuskojeen NCO-lisenssi

Lisenssi, joka lisää PC-kuulutuskojeeseen yhden uuden
verkko-ohjaimen, käytetään Praesideo-PCkuulutuskojeen kanssa.
Tilausnumero PRS‑SWCSL
PRS-SWCSL-E-PC-kuulutuskojeen NCO-lisenssin E-koodi

Lisenssi, joka lisää PC-kuulutuskojeeseen yhden uuden
verkko-ohjaimen, käytetään Praesideo-PCkuulutuskojeen kanssa.
Tilausnumero PRS-SWCSL-E
PRS-CSC-PC-kuulutuskojetyöasema

Lisenssi PC-pohjaiselle ohjelmoitavalle kosketuksella
tai hiirellä ohjattavalle soittoaseman käyttöliittymälle,
jossa on synoptinen vyöhykkeen valinta ja tilan
ilmaisin, käytetään Praesideo-PC-kuulutuskojeen
kanssa.
Tilausnumero PRS-CSC
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