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u Számítógépes interfész kezelők számára zónahelyek
szinoptikus nézetével füllel ellátott ablakokban

u Konfigurálható hozzáférés különböző
felhasználóknak

u Bemondás- és háttérzene-vezérlés

u Több hálózati vezérlő támogatása egy rendszerként

A PRS-CSC számítógépes bemondópult kliens a PRS-
SWCS számítógépes bemondáskiszolgáló kliense, és a
PRS-SWCS számítógépes bemondáskiszolgálóval
együtt kell használni. Működéséhez Windows XP /
Vista / 7 szükséges, és a PRS-SWCS számítógépes
bemondáskiszolgálóval azonos vagy más
számítógépeken használható. Szinte korlátlan számú
PRS-CSC számítógépes bemondópult kliens
telepíthető és használható ugyanazzal a licenccel.

Főbb funkciók

Felhasználói felület
A PRS-CSC számítógépes bemondóállomás kliens egy
grafikus kezelőfelületet biztosít, amelyen a kezelő
kiválaszthat előre meghatározott bemondásokat, egy
grafikus rendszerrajzon a zóna ikonokra kattintva
hozzáadhat vagy törölhet zónákat az előre
meghatározott bemondásból, majd elindíthatja,
leállíthatja és/vagy megszakíthatja a bemondást.
Egyszerre több bemondás is lehet aktív ugyanazon a
kliensen.
A megjelenő zóna ikon mutatja az egyes zónák
állapotát. A zóna ikonok és háttérszínek könyvtárát az
ügyfél módosíthatja.

Vagyis a háttérzene forrása és a hangerő zónánként
kiválasztható és szabályozható. Az aktuális forrás- és
hangerő-beállítás az egyes zónákhoz tartozó zóna
ikonon látható.

Konfiguráció
A PRS-SWCS számítógépes bemondáskiszolgáló
felhasználónkénti hozzáférési jogainak
konfigurációjakor beállíthat jogosultságot pl. bizonyos
előre meghatározott bemondások indításához vagy
bizonyos zónákhoz vagy áttekintésekhez való
hozzáféréshez.
A felhasználói felületen hozzáadhatja a vállalatnak vagy
annak az oldalnak a logóját, ahol a PRS-CSC
számítógépes bemondáskiszolgáló kliens található.
Különböző felhasználói nyelveket is kiválaszthat a
támogatott nyelvek egyre bővülő listájából.
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Rendelési információ

PRS-CSC számítógépes bemondóállomás kliens
Egy licenc egy bemondópult PC alapú, programozható,
érintés- vagy egérvezérlésű felhasználói felületéhez
szinoptikus zónaválasztással és állapotjelzéssel, amely
a Praesideo PC bemondáskiszolgálóhoz használható.
Rendelésszám PRS-CSC

PRS-CSC-E számítógépes bemondóállomás kliens E-kód
Egy licenc egy bemondópult PC alapú, programozható,
érintés- vagy egérvezérlésű felhasználói felületéhez
szinoptikus zónaválasztással és állapotjelzéssel, amely
a Praesideo PC bemondáskiszolgálóhoz használható,
E-kód.
Rendelésszám PRS-CSC-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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