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u Antarmuka PC untuk operator dengan tampilan
lokasi zona yang ringkas dalam jendela berisi tab-tab

u Akses dapat dikonfigurasi untuk berbagai macam
pengguna

u Kontrol Panggilan dan BGM

u Mendukung banyak network controller sebagai satu
kesatuan sistem

PRS‑CSC PC Call Station Client merupakan klien bagi
PRS‑SWCS PC Call Server dan harus dikombinasikan
dengan PRS‑SWCS PC Call Server. Ia beroperasi di
Windows XP / Vista / 7 dan dapat digunakan di satu
PC sebagai PRS‑SWCS PC Call Server atau di PC yang
berbeda. Satu lisensi dapat dipakai untuk menginstal
dan menggunakan PRS‑CSC PC Call Station Clients
dalam jumlah yang hampir tidak terbatas.

Fungsi

Antarmuka pengguna
PRS‑CSC PC Call Station Client menyediakan
antarmuka pengguna yang memungkinkan operator
memilih panggilan yang sudah ditentukan sebelumnya,
menambah atau menghapus zona dari panggilan
prasetel tersebut dengan mengklik ikon zona di layout
sistem grafis, lalu memulai, menghentikan dan/atau
membatalkan panggilan ini.
Dari satu klien dapat dilakukan banyak panggilan aktif
secara simultan.
Tampilan ikon zona menunjukkan status zona. Pustaka
ikon zona dan warna latar dapat diubah oleh
pelanggan.
Juga, pemilihan sumber BGM dan volumenya dapat
dipilih dan dikontrol per zona. Sumber aktual dan
pengaturan volume diperlihatkan di ikon zona setiap
zona.

Konfigurasi
Dalam konfigurasi PRS‑SWCS PC Call Server, hak
akses per pengguna ditetapkan, misalnya hak untuk
memulai panggilan praatur atau mengakses zona atau
tinjauan tertentu.
Logo perusahaan atau situs tempat berlokasinya
PRS‑CSC PC Call Station Client dapat ditambahkan ke
antarmuka pengguna. Selain itu, beragam bahasa
pengguna dapat dipilih dari daftar bahasa yang
didukung, yang jumlahnya semakin banyak.

Suku Cadang yang Disertakan

1 Lisensi PRS‑CSC PC Call Station Client

informasi Pemesanan

PRS‑CSC PC Call Station Client
Lisensi untuk antarmuka pengguna stasiun panggilan
yang dikendalikan dengan sentuhan atau mouse
terprogram berbasis PC yang dilengkapi penandaan
status dan pemilihan zona yang ringkas, untuk dipakai
dengan Praesideo PC Call Server.
Nomor Pesanan PRS-CSC



PRS-CSC-E PC Call Station Client E-code
Lisensi untuk antarmuka pengguna stasiun panggilan
yang dikendalikan dengan sentuhan atau mouse
terprogram berbasis PC yang dilengkapi penandaan
status dan pemilihan zona yang ringkas, untuk dipakai
dengan Praesideo PC Call Server, E-code.
Nomor Pesanan PRS-CSC-E

PRS‑SWCS PC Call Server
Lisensi untuk call server berbasis PC Windows,
digunakan untuk hosting banyak PC call station client
atau telephone interface client di jaringan TCP/IP,
mendukung sistem yang terdiri banyak network
controller, sudah mencakup lisensi untuk 1 network
controller.
Nomor Pesanan PRS-SWCS

PRS‑SWCSL PC Call Server NCO License
Lisensi untuk memperluas PC Call Server dengan 1
tambahan network controller, untuk dipakai dengan
Praesideo PC Call Server.
Nomor Pesanan PRS‑SWCSL

PRS‑SWCSL‑E PC Call Server NCO License E‑code
Lisensi untuk memperluas PC Call Server dengan 1
tambahan network controller, untuk dipakai dengan
Praesideo PC Call Server.
Nomor Pesanan PRS-SWCSL-E
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