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u

Interfejs komputerowy dla operatorów z
synoptycznym widokiem lokalizacji stref w oknie z
zakładkami

u

Konfigurowany dostęp dla wielu użytkowników

u

Sterowanie wywołaniem i tłem muzycznym

u

Obsługa wielu sterowników sieciowych w jednym
systemie

Klient stacji wywoławczej PC PRS‑CSC jest klientem
serwera wywołań PC PRS‑SWCS i musi być używany w
połączeniu z serwerem wywołań PC PRS‑SWCS. Działa
on w środowisku Windows XP/Vista/7 i może być
używany na tym samym komputerze, na którym
znajduje się serwer wywołań PC PRS‑SWCS lub na
innych komputerach. W ramach tej samej licencji
można zainstalować i użytkować niemal
nieograniczoną liczbę klientów stacji wywoławczych
PC PRS‑CSC.

Konfiguracja
W konfiguracji serwera wywołań PC PRS‑SWCS
ustawiane są prawa dostępu użytkownika, tj. prawo do
uruchomienia określonych wywołań predefiniowanych
lub dostęp do określonych stref czy też podglądów.
Do interfejsu użytkownika można dodać logo firmy lub
miejsca, w których zlokalizowany jest klient stacji
wywoławczej PC PRS‑CSC. Z rosnącej listy
obsługiwanych języków można wybrać również inne
języki użytkownika.

Podstawowe funkcje

Dołączone części

Interfejs użytkownika
Klient stacji wywoławczej PC PRS‑CSC oferuje
operatorowi graficzny interfejs użytkownika, na którym
operator może wybrać predefiniowane wywołania,
dodać lub usunąć z nich strefy, klikając ikony stref na
graficznej reprezentacji systemu, a następnie
uruchomić, zatrzymać i/lub przerwać wywołanie.
Z tego samego klienta można uruchomić kilka wywołań
jednocześnie.
Wygląd ikony strefy pokazuje stan każdej strefy.
Biblioteka ikon stref oraz kolorów tła może być
modyfikowana przez użytkownika.
Istnieje również możliwość wyboru i kontrolowania
źródła tła muzycznego oraz głośności dla
poszczególnych stref. Rzeczywiste ustawienia źródła i
głośności pokazane są na ikonie dla każdej strefy.
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PRS‑CSC Licencja klienta stacji wywoławczej PC

Zamówienia - informacje
PRS‑CSC Klient stacji wywoławczej PC

Licencja na programowalny, oparty na komputerze
interfejs użytkownika stacji wywoławczej sterowany
dotykowo lub za pomocą myszki z synoptycznym
wyborem stref i sygnalizacją stanu, do użytku z
serwerem wywołań PC Praesideo.
Numer zamówienia PRS-CSC
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PRS-CSC-E Elektroniczny kod klienta stacji wywoławczej
PC

Licencja na programowalny, oparty na komputerze
interfejs użytkownika stacji wywoławczej sterowany
dotykowo lub za pomocą myszki z synoptycznym
wyborem stref i sygnalizacją stanu, do użytku z
serwerem wywołań PC Praesideo, kod elektroniczny.
Numer zamówienia PRS-CSC-E
PRS‑SWCS Serwer wywołań PC

Licencja na serwer wywołań działający w środowisku
Windows, służący do hostowania wielu klientów stacji
wywoławczych PC lub klientów interfejsu
telefonicznego w sieci TCP/IP, obsługuje systemy z
wieloma sterownikami sieciowymi, w zestawie licencja
na 1 sterownik sieciowy.
Numer zamówienia PRS-SWCS
PRS‑SWCSL Licencja NCO serwera wywołań PC

Licencja na rozszerzenie serwera wywołań PC o 1
dodatkowy sterownik sieciowy, do użytku z serwerem
wywołań PC Praesideo.
Numer zamówienia PRS‑SWCSL
PRS‑SWCSL Elektroniczny kod licencji NCO serwera wywołań PC

Licencja na rozszerzenie serwera wywołań PC o 1
dodatkowy sterownik sieciowy, do użytku z serwerem
wywołań PC Praesideo.
Numer zamówienia PRS-SWCSL-E
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