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De PRS-SWCS Praesideo Call Server software is een
Windows-service die via TCP/IP op een of meer
Praesideo netwerkcontrollers wordt aangesloten met
behulp van de open Praesideo interface. Wordt
gebruikt in combinatie met een of meer
clienttoepassingen, zoals de Call Station Client en de
Telefoon Interface Client en handelt alle operationele
aanvragen af.
De PRS-SWCS Praesideo Call Server software wordt
geconfigureerd via een meegeleverde Call Server
Configutatie Client die op dezelfde computer wordt
uitgevoerd.
Basisfuncties
Configuratie en beheer
De PRS-SWCS Praesideo-software voor de
oproepserver voorziet in faciliteiten voor aangesloten
clients, zoals identificatie, oproepbeheer, bron- en
volumeregeling voor achtergrondmuziek, bevestiging
en het resetten van noodoproepmodi,
tijdsynchronisatie en licentiebeheer. Deze draait op
Windows XP, Vista en Windows 7 platforms.

u

Werkt voor meerdere Call Station Cleints en/of
Telefoon Interface Clients

u

Beheert meerdere netwerkcontrollers in uitgebreide
systemen

u

Inclusief een licentie voor één netwerkcontroller

u

Beheert gebruikerstoegang met te selecteren
rechten per gebruiker

Via de PRS-SWCS Praesideo-software voor de
oproepserver kunnen de verbindingen van de
aangesloten netwerkcontrollers worden
geconfigureerd en bewaakt. Als er sprake is van
meerdere netwerkcontrollers, kunnen
audioverbindingen tussen netwerkcontrollers worden
geconfigureerd zodat oproepen van het ene
Praesideonetwerk naar andere Praesideonetwerken
mogelijk zijn.
Configuratiegegevens van elk Praesideosubsysteem
kunnen van de netwerkcontrollers worden opgehaald
en worden gebruikt voor configuratie van de PRSSWCS Praesideo-software voor de oproepserver.
Meerdere weergaven van een systeem kunnen als
achtergrondafbeeldingen met zone- en
zonegroeplocaties onafhankelijk voor afzonderlijke
gebruikers van clients worden geconfigureerd.
Bovendien kunnen voor verschillende gebruikers
meerdere vooraf gedefinieerde oproepen worden
geconfigureerd waartoe toegang kan worden gezocht

2 | PRS-SWCS Praesideo Call Server software en PRS-SWCSL Praesideo Call Server NCO Client

via bijvoorbeeld een of meer PRS-CSC Praesideo Call
Station Software. De vooraf gedefinieerde oproepen
kunnen informatie bevatten over prioriteit, zones,
tonen, berichten, en live spraak. De zones kunnen deel
uitmaken van verschillende Praesideosystemen, mits
deze systemen zijn aangesloten op de PRS-SWCS
Praesideo-software voor de oproepserver.
De PRS-SWCS Praesideo-software voor de
oproepserver ondersteunt beheer van
achtergrondmuziekbronnen en -volume in de
geconfigureerde zones en geeft feedback over het
daadwerkelijke volume aan de clients.
Licentie
De PRS-SWCS Praesideo-software voor de
oproepserver gebruikt een USB-dongle voor
systeemidentificatie voor alle licentiedoeleinden. De
dongle wordt bij de PRS-SWCS Praesideo-software
voor de oproepserver geleverd. De PRS-SWCS
Praesideo-software voor de oproepserver wordt
standaard geleverd met een licentie voor één
netwerkcontroller. Aanvullende licenties voor meer
netwerkcontrollers, die worden aangesloten op
dezelfde PRS-SWCS Praesideo-software voor de
oproepserver, zijn beschikbaar als PRS-SWCSL NCOlicentie voor oproepserver.
Voor toepassingen zoals de PRS-CSC Praesideosoftware voor de oproepserver, is eveneens een
licentie vereist. Slechts één toepassingslicentie is
vereist, ongeacht het aantal clients
(bedieningspanelen) dat wordt aangesloten.
Meegeleverde onderdelen
1

PRS-SWCS Praesideo Call Server software
(inclusief licentie voor één netwerkcontroller).

1

USB-dongle

1

PRS-SW Praesideosoftware-cd

Bestelinformatie
PRS‑SWCS Praesideo Call Server software

Een licentie voor een oproepserver op een Windowspc, gebruikt voor van meerdere pc-oproeppostclients
of telefooninterfaceclients in een TCP/IP-netwerk,
ondersteunt systemen met meerdere
netwerkcontrollers, licentie voor 1 netwerkcontroller
inbegrepen.
Opdrachtnummer PRS-SWCS
PRS-SWCSL NCO-licentie voor oproepserver

Een licentie voor uitbreiden van de pc-oproepserver
met 1 extra netwerkcontroller, te gebruiken met de
oproepserver op een Praesideo-pc.
Opdrachtnummer PRS‑SWCSL

PRS-SWCSL-E NCO-licentie voor oproepserver E-code

Een licentie voor uitbreiden van de pc-oproepserver
met 1 extra netwerkcontroller, te gebruiken met de
oproepserver op een Praesideo-pc.
Opdrachtnummer PRS-SWCSL-E
PRS-CSC Praesideo Call Station Software

Een licentie voor een via aanraking of een muis
bestuurde gebruikersinterface van een pc-oproeppost
met synoptische zoneselectie en statusindicatie, te
gebruiken met oproepserver op een Praesideo-pc.
Opdrachtnummer PRS-CSC
PRS-CSC-E PC Call Station Software, E-code

Een licentie voor een via aanraking of een muis
bestuurde gebruikersinterface van een pc-oproeppost
met synoptische zoneselectie en statusindicatie, te
gebruiken met oproepserver op een Praesideo-pc, Ecode.
Opdrachtnummer PRS-CSC-E
PRS‑TIC PC Telefooninterfaceclient

Een licentie voor een telefooninterface op een pc,
gebruikt met de oproepserver op een Praesideo-pc
voor oproepen naar Praesideo via een vaste telefoon,
mobiele telefoon of softphone (VoIP).
Opdrachtnummer PRS-TIC
PRS-TIC-E PC Telefoon Interface Software E-code

Een licentie voor een telefooninterface op een pc,
gebruikt met de oproepserver op een Praesideo-pc
voor oproepen naar Praesideo via een vaste telefoon,
mobiele telefoon of softphone (VoIP).
Opdrachtnummer PRS-TIC-E
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