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u Sekmelere ayrılmış pencerelerde bölge konumlarının
sinoptik görünümüyle operatörler için bilgisayar
arabirimi

u Farklı kullanıcılar için konfigüre edilebilir erişim

u Çağrı ve BGM kontrolü

u Tek bir sistem olarak birden fazla ağ denetleyicisi
desteği

PRS‑CSC Bilgisayar Çağrı İstasyonu İstemcisi,
PRS‑SWCS Bilgisayar Çağrı Sunucusunun bir
istemcisidir ve PRS‑SWCS Bilgisayar Çağrı Sunucusu
ile birlikte kullanılmalıdır. Windows XP / Vista / 7 ile
çalışır ve PRS‑SWCS Bilgisayar Çağrı Sunucusu ile aynı
bilgisayarda veya farklı bilgisayarlarda kullanılabilir.
Aynı lisansla, neredeyse sınırsız sayıda PRS‑CSC
Bilgisayar Çağrı İstasyonu İstemcisi kurulabilir ve
kullanılabilir.

Fonksiyonlar

Kullanıcı arabirimi
PRS‑CSC Bilgisayar Çağrı İstasyonu İstemcisi
operatöre, operatörün önceden tanımlanmış çağrıları
seçebileceği, grafik sistem yerleşiminde bölge
simgelerini tıklatarak önceden tanımlanmış bu çağrı
için bölge ekleyebileceği veya çıkarabileceği ve bu
çağrıyı başlatabileceği, durdurabileceği ve/veya iptal
edebileceği bir grafik kullanıcı arabirimi sunar.
Aynı istemciden eşzamanlı olarak birden fazla çağrı
etkin olabilir.
Bölge simgesi görünümü, her bir bölgenin durumunu
gösterir. Bölge simgeleri kütüphanesi ve arka plan
renkleri müşteri tarafından değiştirilebilir.

Ayrıca, BGM kaynak seçimi ve ses seviyesi bölgeye
göre seçilebilir ve kontrol edilebilir. Gerçek kaynak ve
ses seviyesi ayarı, her bölge için bölge simgesinde
gösterilir.

Konfigürasyon
PRS‑SWCS Bilgisayar Çağrı Sunucusu
konfigürasyonunda, önceden tanımlanmış bazı çağrıları
başlatmak ya da belirli bölgelere veya genel bilgilere
erişim sağlamak gibi kullanıcı erişim hakları kullanıcıya
göre ayarlanır.
Şirket logosu veya PRS‑CSC Bilgisayar Çağrı İstasyonu
İstemcisinin bulunduğu yer kullanıcı arabirimine
eklenebilir. Ayrıca, sayıları gittikçe artan desteklenen
diller listesinden farklı kullanıcı dilleri seçilebilir.

İçerdiği parçalar
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Sipariş Bilgileri

PRS‑CSC Bilgisayar Çağrı İstasyonu İstemcisi
Bilgisayar tabanlı programlanabilir dokunmatik
kontrollü veya fare ile kumanda edilen, sinoptik bölge
seçimi ve durum göstergesinin yer aldığı kullanıcı
arabirimine sahip çağrı istasyonları için lisans,
Praesideo Bilgisayar Çağrı Sunucusu ile birlikte
kullanılır.
Sipariş numarası PRS-CSC

PRS-CSC-E Bilgisayar Çağrı İstasyonu İstemcisi E Kodu
Bilgisayar tabanlı programlanabilir dokunmatik
kontrollü veya fare ile kumanda edilen, sinoptik bölge
seçimi ve durum göstergesinin yer aldığı kullanıcı
arabirimine sahip çağrı istasyonları için lisans,
Praesideo Bilgisayar Çağrı Sunucusu ile birlikte
kullanılır, E kodu.
Sipariş numarası PRS-CSC-E

PRS‑SWCS Bilgisayar Çağrı Sunucusu
Bir Windows bilgisayar tabanlı çağrı sunucusu için
lisans, birden fazla PC çağrı istasyonu istemcisi veya
TCP/IP ağı üzerindeki telefon arabirimi istemcilerinin
barındırılması için kullanılır, birden fazla ağ
denetleyicisi bulunan sistemleri destekler, 1 ağ
denetleyicisi lisansı dahildir.
Sipariş numarası PRS-SWCS

PRS‑SWCSL Bilgisayar Çağrı Sunucusu NCO Lisansı
Bilgisayar Çağrı Sunucusunu 1 ek ağ denetleyicisi ile
genişletme lisansı, Praesideo Bilgisayar Çağrı
Sunucusu ile birlikte kullanılır.
Sipariş numarası PRS‑SWCSL

PRS‑SWCSL‑E Bilgisayar Çağrı Sunucusu NCO Lisansı E
Kodu
Bilgisayar Çağrı Sunucusunu 1 ek ağ denetleyicisi ile
genişletme lisansı, Praesideo Bilgisayar Çağrı
Sunucusu ile birlikte kullanılır.
Sipariş numarası PRS-SWCSL-E

 

2 | PRS‑CSC Bilgisayar Çağrı İstasyonu İstemcisi

Temsil eden:

Turkey:     
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

    

© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2015 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
1861823371 | tr, V5, 01. Temmuz 2015


