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u Giao diện máy tính cho nhân viên vận hành có hình
ảnh sơ đồ khái quát của các vị trí vùng trong các cửa
sổ được đánh tab

u Có thể cấu hình quyền truy cập cho các người dùng
khác nhau

u Điều khiển Cuộc gọi và BGM

u Hỗ trợ nhiều bộ điều khiển mạng như một hệ thống

Máy khách Bàn gọi PRS‑CSC là máy khách của Tổng đài
điện thoại PC PRS‑SWCS và phải được dùng kết hợp với
Tổng đài điện thoại PC PRS‑SWCS. Nó hoạt động trên
hệ điều hành Windows XP / Vista / 7 và có thể dùng
trên cùng một máy tính như Tổng đài điện thoại PC
PRS‑SWCS hoặc trên các máy tính khác nhau. Có thể
cài đặt và sử dụng số lượng không giới hạn các Máy
khách Bàn gọi PRS‑CSC với cùng một giấy phép.

Chức năng

Giao diện người dùng
Máy khách Bàn gọi PRS‑CSC cung cấp giao diện người
dùng đồ họa cho nhân viên vận hành, qua đó nhân viên
vận hành có thể chọn các cuộc gọi xác định trước, thêm
và bỏ các vùng từ cuộc gọi xác định trước đó bằng cách
bấm vào các biểu tượng vùng trong sơ đồ hệ thống đồ
họa và sau đó bắt đầu, dừng và/hoặc hủy bỏ cuộc gọi
này.
Nhiều cuộc gọi có thể hoạt động đồng thời từ cùng một
máy khách.
Vẻ ngoài của biểu tượng vùng cho biết trạng thái của
từng vùng. Khách hàng có thể sử đổi thư viện biểu tượng
vùng và màu nền.
Cũng có thể chọn và điều khiển việc lựa chọn nguồn và
âm lượng nhạc nền theo vùng. Thiết lập nguồn và âm
lượng thực tế được hiển thị trên biểu tượng vùng cho
từng vùng.

Cấu hình
Quyền truy cập cho từng người dùng được cài đặt trong
cấu hình của Tổng đài điện thoại PC PRS‑SWCS, ví dụ
quyền bắt đầu các cuộc gọi định trước nhất định hay
truy cập các vùng nhất định hay xem tổng quan.
Giao diện người dùng có thể có thêm logo của công ty
hoặc của trang đặt Máy khách Bàn gọi PRS‑CSC. Cũng
có thể chọn các ngôn ngữ người dùng khác nhau từ
danh sách ngày các ngôn ngữ được hỗ trợ ngày càng
tăng.

Bộ phận Đi kèm

1 Giấy phép của Máy khách Bàn gọi PRS‑CSC

Thông tin Đặt hàng

Máy khách Bàn gọi PRS‑CSC
Giấy phép cho giao diện người dùng bàn gọi điểu khiển
bằng chuột hoặc cảm ứng có thể lập trình trên nền PC
có chức năng chọn vùng sơ đồ khái quát và chỉ báo
trạng thái, được sử dụng cùng với Tổng đài điện thoại PC
Praesideo.
Số đặt hàng PRS-CSC



E-code của Máy khách Bàn gọi PRS-CSC-E
Giấy phép cho giao diện người dùng bàn gọi điểu khiển
bằng chuột hoặc cảm ứng có thể lập trình trên nền PC
có chức năng chọn vùng sơ đồ khái quát và chỉ báo
trạng thái, được sử dụng cùng với Tổng đài điện thoại PC
Praesideo, E-code.
Số đặt hàng PRS-CSC-E

Tổng đài điện thoại PC PRS-SWCS
Giấy phép cho tổng đài điện thoại PC chạy Windows hỗ
trợ hệ thống có nhiều bộ điều khiển mạng, bao gồm cả
giấy phép cho 1 bộ điều khiển mạng, tổng đài này dùng
cho các máy khách bàn gọi và máy khách giao diện điện
thoại thuê chỗ trên mạng TCP/IP.
Số đặt hàng PRS-SWCS

Giấy phép NCO cho Tổng đài điện thoại PC PRS-SWCSL
Giấy phép để mở rộng Tổng đài điện thoại PC với 1 bộ
điều khiển mạng bổ sung, để dùng với Tổng đài điện
thoại PC Praesideo.
Số đặt hàng PRS‑SWCSL

Ecode của Giấy phép NCO cho Tổng đài điện thoại PC
PRS‑SWCSL‑E
Giấy phép để mở rộng Tổng đài điện thoại PC với 1 bộ
điều khiển mạng bổ sung, để dùng với Tổng đài điện
thoại PC Praesideo.
Số đặt hàng PRS-SWCSL-E
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