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u อินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ

u สามารถเข้าใช้ได้โดยใช้ PC ที่มีเบราเซอร์

u สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในระดับที่แตกต่างกันได้

u สามารถกำหนดค่าระบบและพารามิเตอร์ทั้งหมดได้

u การนาวิเกตที่ง่ายดาย

ซอฟต์แวร์นี้มีสามส่วน:
• ซอฟต์แวร์กำหนดค่าติดตั้งอยู่ใน Network Controller
• ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และบันทึกติดตั้งอยู่ใน Network Controller และเลือกติดตั้งบน

PC ที่ใช้บันทึกได้
• ซอฟต์แวร์โอนไฟล์ที่ติดตั้งบน PC ที่ใช้กำหนดค่า และให้มาพร้อมกับ Network

Controller

ภาพรวมระบบ

ซอฟต์แวร์กำหนดค่า
จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์กำหนดค่าสำหรับทุกระบบ เมื่อป้อนข้อมูลกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว และ
ดาวน์โหลดไปยัง Network Controller ระบบจะทำงานโดยไม่ใช้ PC ที่ใช้ในการ
กำหนดค่า จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์กำหนดค่าในช่วงการติดตั้ง และเพื่อเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า
ระบบที่มีอยู่
ซอฟต์แวร์กำหนดค่าได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ง่าย แม้แต่สำหรับผู้ใช้งานในครั้งแรกก็สามารถ
นาวิเกตการกำหนดค่าได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และบันทึก
การทำงานหลักของซอฟต์แวร์วิเคราะห์และบันทึกคือ ตรวจสอบและบันทึกสถานะขององค์
ประกอบทั้งหมดของระบบ PA ซอฟต์แวร์นี้จะบันทึกทุกเหตุการณ์ เช่น การเรียกและการเปลี่ยน
สถานะส่วนประกอบในระบบ และแสดงสถานะปัจจุบันของระบบ โดยสามารถทำการบันทึกแบบ
เรียลไทม์ไปยัง PC

ซอฟต์แวร์โอนไฟล์
ซอฟต์แวร์โอนไฟล์จะโอนไฟล์ข้อมูลและข้อความจาก PC ไปยัง Network
Controller

ฟังก์ชัน

ซอฟต์แวร์กำหนดค่า
ซอฟต์แวร์รองรับระดับการเข้าใช้งานสามระดับ: ผู้ดูแลระบบ ผู้ติดตั้ง และผู้ใช้ แต่ละระดับจะมี
สิทธิ์การเข้าใช้งานที่แตกต่างกัน
มาโคร Call ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการทำงานต่างๆ และ/หรือการทำงานที่สามารถกำหนด
ไปยังอินพุต เช่น อินพุตควบคุมและปุ่มไมโครโฟนประกาศ สามารถกำหนดมาโคร call
เดียวกันสำหรับอินพุตหลายตัวได้ มาโคร Call จะกำหนดลำดับความสำคัญ โทนเสียงเริ่มต้นและ
สิ้นสุด อินพุตสัญญาณเสียง ข้อความหรือลำดับข้อความ จำนวนที่ซ้ำ และการกำหนดระยะเวลาและ
ช่วงเวลา และอื่นๆ
การจัดกลุ่มโซนให้ผู้ใช้กำหนดโซนที่ครอบคลุมพื้นที่ประเภทเดียวกันได้ ในการกำหนดค่าโซน
สามารถกำหนดรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซน เช่น เอาต์พุตสัญญาณขยายเสียง เอาต์พุตเสียง
และเอาต์พุตควบคุม ไปยังโซนที่กำหนด
สามารถเชื่อมต่อเครื่องขยายกำลังเสียงไปยังเครื่องขยายกำลังเสียงสำรอง เพื่อที่ว่าในกรณีที่มีความผิด
ปกติเกิดขึ้น ระบบจะเปลี่ยนไปที่เครื่องขยายกำลังเสียงสำรองโดยอัตโนมัติ อัตราของเครื่องขยาย
กำลังเสียงหลักต่อเครื่องขยายกำลังเสียงสำรองมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดค่าตามข้อ
กำหนดการใช้งานที่ระบุ
ซอฟต์แวร์สามารถกำหนดอินพุตและเอาต์พุตอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ อินพุตและเอาต์พุตเสียง
ทั้งหมดมีอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณเสียง ได้แก่ การปรับเพิ่มลดระดับเสียงในช่วงความถี่ที่
ต้องการ พร้อมฟิลเตอร์เสียงสูงต่ำสำหรับอินพุตและเอาต์พุต และการปรับอัตราการขยายสัญญาณ
และอุปกรณ์จำกัดสัญญาณสำหรับเฉพาะอินพุต สามารถตั้งค่าอินพุตสัญญาณเสียงไปที่ไมโครโฟน
หรือสายได้ สามารถกำหนดการหน่วงสำหรับเอาต์พุตเครื่องขยายกำลังแต่ละตัวแยกกันได้ จะปรับ
ระดับโทนเสียงนำร่อง 20 kHz โดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดค่าปุ่มต่างๆ บนแผงปุ่มกด
ไมโครโฟนประกาศสำหรับการทำงานต่างๆ ได้ สามารถกำหนดให้ไมโครโฟนประกาศเป็น
ไมโครโฟนประกาศฉุกเฉิน โดยสามารถเพิ่มโซนหรือเอาต์พุตเสียงในระหว่างการประกาศ สามารถ
กำหนดค่าอินพุตควบคุมสำหรับลำดับฟังก์ชันการทำงาน สามารถกำหนดค่าอินพุตควบคุมสำหรับ



ตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อไปยังอินพุตเหล่านั้น เพื่อหาการเปิดวงจรหรือลัดวงจร สามารถกำหนดโซน
สำหรับการตั้งค่าระดับเสียงตามเวลาได้ สามารถกำหนดให้ BGM เป็นช่องสัญญาณเสียงดนตรี
ที่สามารถกำหนดไปยังโซนต่างๆ /เอาต์พุตระบบเสียงได้

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และบันทึก
โหมดสอบถามที่รองรับในซอฟต์แวร์นี้ได้แก่ เหตุการณ์ทั่วไป การบันทึกการเรียก และการบันทึก
ความผิดปกติ ส่วนนี้ของซอฟต์แวร์ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะความผิดปกติของทั้งหมด และ
การเปลี่ยนสถานะอื่นๆ ในระบบ ผู้ใช้สามารถดูข้อความแสดงความผิดปกติล่าสุดได้ถึง 200
ข้อความ ซึ่งสามารถจัดเก็บลงใน Network Controller สามารถใช้อินพุตควบคุมใน
การรายงานสถานะความผิดปกติของอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบ
Praesideo ทำให้ผู้ใช้สามารถดูเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ของอุปกรณ์ภายนอกที่ตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์มีตัวควบคุมการแสดงความผิดปกติแบบไฟแสดงและแบบเสียงเตือน
สามารถรับทราบและรีเซ็ต และสามารถบันทึกการรับทราบ และรีเซ็ตสถานะความผิดปกติและการ
เตือนภัยได้ หรือเซิร์ฟเวอร์บันทึกที่ใช้งานบน PC สามารถจัดเก็บเหตุการณ์ต่างๆ จากหลายระบบ
ในฐานข้อมูล โดยสามารถประเมินในระยะไกลโดยโปรแกรมดูบันทึก Praesideo แบบ
เฉพาะ

ซอฟต์แวร์โอนไฟล์
การโอนไฟล์ได้รับการป้องกันโดยใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน ชุดข้อความ (ชุดที่มีไฟล์ wav
ต่างๆ) ที่ต้องจัดเก็บใน Network Controller สามารถรวบรวม จัดเก็บบน PC
และส่งไปยัง Network Controller ไฟล์กำหนดค่าที่ถูกสร้างขึ้นในโหมดออฟไลน์
สามารถโอนไปยัง Network Controller ได้ สามารถเรียกคืนไฟล์กำหนดค่าจาก
Network Controller

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

กรณีฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน EN 60849 / EN 54-16 / ISO
7240-16

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CPR EU_CPR

CE DOC

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ซอฟต์แวร์ PRS‑SW Praesideo
ดีวีดีพร้อมซอฟต์แวร์ระบบสำหรับ Praesideo ใช้สำหรับการกำหนดค่าระบบ การวิเคราะห์
และการบันทึก, ให้มาพร้อม PRS-NCO3
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS-SW
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