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u Számítógépes interfész szoftver telefonos
bemondások lebonyolításához Praesideo
rendszerben

u VoIP telefonok közvetlen támogatása és POTS
telefonok támogatása külső interfészen keresztül
(nem tartozék)

u Konfigurálható hozzáférési opciók felhasználónként

u A bemondások rögzítése lejátszás előtt

u Több hálózati vezérlő támogatása egy rendszerként

A számítógépes telefon interfész kliens a számítógépes
bemondáskiszolgáló kliense, amely együttműködik a
számítógépes bemondáskiszolgálóval. Működéséhez
Microsoft Windows XP vagy Vista szükséges. A
számítógépes telefon interfész klienst ugyanazon a
számítógépen kell használni, mint a számítógépes
bemondáskiszolgálót.

Főbb funkciók

VoIP interfész
A számítógépes telefon interfész kliens egy olyan
felület a bejövő VoIP hívások és a Praesideo
számítógépes bemondáskiszolgáló között, mellyel élő
bemondások bonyolíthatók a Praesideo rendszerben
telefon, hardphone vagy akár softphone segítségével. A
hagyományos POTS telefon vagy PBX csatlakozás
átalakítható VoIP hívássá egy bemondásirányító átjárón
keresztül (a Cisco Linksys SPA3102 ajánlott, de a PRS-
TIC nem tartalmazza).

Hangválasz menü
A hangválasz menü egy visszacsatolás a bemondó felé
a választási lehetőségekkel. A választási lehetőségek
között van a bemondó azonosítása és beléptetése,
valamint egy előre meghatározott bemondás
kiválasztása.
Egy előre meghatározott bemondás tartalmaz prioritási
információkat, és tartalmazhat kezdő- és záróhangot,
előre rögzített üzeneteket, zóna és/vagy zónacsoport
készletet, valamint élő beszéd (közlemény) hozzáadási
lehetőséget a bemondáshoz.
A hangválasz menün keresztül a bemondó hozzáadhat
zónákat vagy zónacsoportokat az előre meghatározott
bemondásban már meghatározott készlethez, és
felkérhetik élő közleményre. A bemondó közleményét
rögzítik a számítógépen, és lejátsszák a bemondás
befejezése után.
A bemondó további bemondásokat bonyolíthat a
telefonon keresztül anélkül, hogy megvárná az előző
bemondás befejezését. Az utolsó bemondás – az élő
közleményt is beleértve – megismételhető anélkül,
hogy minden adatot és az élő közleményt újra meg
kellene adni.



A hangválasz menü tartalma megváltoztatható a
hangfájlok kicserélésével (gsm-formátumra). Így a
hangválasz menü alkalmazható különböző nyelvekhez
vagy még jobban testreszabható. Tartozik hozzá egy
hangfeldolgozó szoftver és egy fájlformátum-átalakító
(gsm-formátumra).

Számítógépes bemondáskiszolgáló
Mivel a telefonhívásokat a Praesideo számítógépes
bemondáskiszolgáló dolgozza fel, több hálózati
vezérlőt tartalmazó nagy rendszerek megcímezhetők. A
számítógépes telefon kliens konfigurációja szintén
része a számítógépes bemondáskiszolgálónak. A
felhasználó/bemondó hozzáférési jogai be vannak
állítva, pl. bizonyos előre meghatározott bemondások
elindításának joga vagy bizonyos zónákhoz való
hozzáférés joga.
A Praesideo rendszerbe irányuló telefonhívások
kezdeményezéséhez való közvetlen hozzáférés
konfigurálható olyan bemondók számára, akik VoIP
interfészen keresztül kezdeményezik a bemondást. Az
azonosítás a SIP fiók felhasználónevével és jelszavával
történik, így nincs szükség a bemondó további
azonosítására a hangválasz menüben, és a
bemondások gyorsabban bonyolíthatók.
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Rendelési információ

PRS-TIC PC telefon interfész kliens
Egy licenc egy PC alapú telefoninterfészhez, amely a
Praesideo PC bemondáskiszolgálóhoz használható,
amelynek segítségével bemondások indíthatók vonalas
telefonon, mobilon vagy internetes alkalmazáson
(VoIP) keresztül a Praesideo felé.
Rendelésszám PRS-TIC

PRS-TIC-E számítógépes telefon interfész kliens E-kód
Egy licenc egy PC alapú telefoninterfészhez, amely a
Praesideo PC bemondáskiszolgálóhoz használható,
amelynek segítségével bemondások indíthatók vonalas
telefonon, mobilon vagy internetes alkalmazáson
(VoIP) keresztül a Praesideo felé.
Rendelésszám PRS-TIC-E

PRS-SWCS PC bemondópult szerver sw
Licenc egy Windows PC alapú bemondáskiszolgálóhoz,
amely több PC bemondópult vagy telefon interfész
kliens gazdájaként szolgál egy TCP/IP hálózaton, több
hálózati vezérlővel támogatja a rendszereket, 1 hálózati
vezérlőre tartalmaz licencet.
Rendelésszám PRS-SWCS

PRS-SWCSL számítógépes bemondószerver NCO licenc
Egy licenc a PC bemondáskiszolgáló 1 további hálózati
vezérlővel való bővítéséhez, amely a Praesideo PC
bemondáskiszolgálóhoz használható.
Rendelésszám PRS‑SWCSL

PRS-SWCSL-E számítógépes bemondáskiszolgáló NCO li-
cenc E-kód
Egy licenc a PC bemondáskiszolgáló 1 további hálózati
vezérlővel való bővítéséhez, amely a Praesideo PC
bemondáskiszolgálóhoz használható.
Rendelésszám PRS-SWCSL-E
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