Pengumuman profesional
menjadi mudah
Fungsionalitas yang mudah digunakan dengan
Lisensi dan Server Perangkat Lunak Public Address
Lanjutan PRAESENSA

Lisensi Perangkat Lunak Public Address (APAL) dan Public Address Server
Lanjutan (APAS) adalah tambahan khusus untuk PRAESENSA. Rangkaian
peralatan tersebut memenuhi kebutuhan yang menuntut operator, resepsionis,
manajer fasilitas dan semua pengguna yang bertugas untuk memberikan
informasi dan menghibur pelanggan dan pengunjung mereka secara profesional.
Operator sistem public address di hotel, pusat
perbelanjaan, pusat konvensi, institusi pendidikan,
atau tempat serupa dihadapkan dengan tanggung
jawab akan kebutuhan yang terus berubah.
Di antaranya adalah memilih musik latar belakang,
menyesuaikan tingkat volume yang tepat, memilih
pesan yang benar, menetapkan dan mengarahkan
pengumuman ke berbagai bagian gedung.
APAL memudahkan Anda melakukan tugas ini
dengan cara yang paling profesional. Workflow
terarah memfasilitasi pengumuman profesional
untuk pengguna baru dan berpengalaman di setiap
langkah, sehingga pembuatan pengumuman atau

penyesuaian level musik di zona tertentu dalam
gedung menjadi semakin mudah. Bar status pada
setiap langkah workflow selalu terlihat, memberi
Anda gambaran umum yang konstan. Sebagian besar
workflow langsung didasarkan pada pengoperasian
visual yang mudah dimengerti dan intuitif. Perangkat
lunak ini juga memungkinkan administrator untuk
mengatur profil grup pengguna dengan tingkat akses
yang berbeda dan fungsi secara bebas yang cepat
dikonfigurasi. Antarmuka pengguna grafis dapat
dipilih dalam 21 bahasa dan mendukung PC dan
tablet nirkabel yang dioptimalkan untuk penggunaan
panel sentuh pada tablet 10 inci.

Fungsi utama:
Pengumuman dilakukan begitu mudah
▶ Dengarkan terlebih dahulu pengumuman yang Anda rekam, ulangi perekaman
sampai hasilnya memuaskan.
▶ Templat teks dari pustaka membantu Anda menemukan kata yang tepat.
▶ Menghilangkan kesalahan pengguna yang paling umum dalam berbicara/
merekam selama pra-chime.
▶ Pengumuman ke area yang ditempati akan dimasukkan ke dalam antrean dan
dikirim jika semua area yang ditetapkan telah tersedia.

Pembuatan pesan otomatis yang natural
▶ Tulis pesan teks atau pilih salah satu dari pustaka dan suara yang natural
akan membuat pengumuman untuk Anda.
▶ Pilih suara wanita atau pria sesuai keinginan.
▶ Teks pengumuman dalam bahasa lain akan diucapkan tanpa aksen.

Pilihan pesan cepat
▶ Pesan siap pakai dapat dengan mudah diputar dari database.
▶ File audio baru dapat diunggah ke pustaka dalam berbagai format audio.
▶ Perbarui pustaka rekaman pesan Anda secara real time.
▶ Setiap pesan terdiri dari deskripsi teks lengkap, fungsi pra-mendengarkan dan
fungsi pencarian yang mudah, membantu Anda menemukan pesan yang tepat.

Penanganan BGM yang mudah
▶ Streaming musik Anda dari internet, putar file MP3, atau gunakan pemutar
musik yang tersambung ke sistem PRAESENSA.
▶ Kontrol semua area pemutaran musik dari jarak jauh atau di tempat
menggunakan perangkat seluler Anda untuk meraih tingkat yang optimal.
▶ Aktifkan atau nonaktifkan musik, sesuaikan volume, dan pilih sumber musik.
▶ Ingin memulai lagi dari awal? Kembali ke pengaturan standar dengan sekali klik.

Fungsi penjadwalan yang mudah
▶ Fokus pada pekerjaan Anda dan biarkan sistem menangani musik dan pesan.
▶ Fungsi penjadwal yang efektif dan mudah memungkinkan Anda untuk
merencanakan semua acara zona dengan tepat waktu, memastikan
semuanya terkendali.
▶ Pesan diputar tepat pada waktunya sesering apa pun frekuensinya, baik
sekali atau berapa kali dalam sehari, atau tiap minggu.
▶ Musik dapat diprogram untuk diputar sepanjang hari, memastikan bahwa
sumber yang tepat selalu diputar pada volume yang tepat di area yang tepat.

Keunggulan antarmuka pengguna:

Alur langkah demi langkah antigagal
memandu operator hingga pesan berhasil
direkam dan diputar ke area tersebut.

Fungsi penjadwal fleksibel memungkinkan Anda untuk
merencanakan dan menetapkan pengumuman satu kali
atau berulang, chime, atau BGM pada waktu tertentu.

Menu mulai
sederhana yang
dioptimalkan untuk
pengoperasian
pada panel sentuh
10 inci
memudahkan
pencarian tugas
yang diinginkan.

Gunakan gambar
area bangunan
Anda untuk
memberikan
orientasi yang
cepat dan
menyederhanakan
penetapan zona.

Kelola pengaturan musik dengan cepat dan mudah
– pemilihan sumber, mute, dan penyesuaian volume.

Pustaka berisi berbagai templat teks mendukung
operator dalam membuat pengumuman secara
langsung atau text-to-speech.

Deskripsi teks lengkap dan opsi pre-listening
memudahkan pencarian pesan yang tepat
dengan cepat.

Public Address Software Lanjutan
(APAL)

Advanced Public Address Server
(APAS)

▶ Fungsionalitas lanjutan untuk pengumuman
berkualitas tinggi, pesan, text-to-speech, radio
internet, musik, manajemen, dan acara terjadwal

▶ Server untuk lisensi APAL

▶ Dukungan perangkat pribadi seperti PC dan tablet
nirkabel pihak ketiga

▶ Dengan jaringan IP pada Jaringan Area Lokal
yang ada

▶ Kemungkinan mengonfigurasi profil grup pengguna
untuk tingkat akses yang berbeda
▶ Setiap perangkat pengguna yang tersambung
memerlukan satu lisensi perangkat lunak

▶ Antarmuka untuk perangkat PC dan tablet pihak
ketiga ke jaringan IP PRAESENSA

▶ Koneksi internet aman ke Jaringan Area Lokal
(LAN) bangunan, radio internet, streaming musik
online, dan layanan text-to-speech
▶ Memori internal untuk pustaka pesan bisnis dan
daftar putar musik

Memfasilitasi semua tugas administrator
Konfigurasi yang efisien dan mudah digunakan
Desain antarmuka pengguna membantu memfasilitasi
tugas-tugas manajer dan administrator sistem.
Dengan sistem PRAESENSA, Anda tidak memerlukan
profesional AV untuk penyesuaian harian dan
perubahan kecil. Administrator dapat dengan
mudah mengonfigurasi sendiri fitur-fitur dasar.
Jika ada perubahan personel, penambahan atau
penghapusan operator dengan nama, kata sandi,
dan profil penggunanya dapat dilakukan dengan
mudah. Perubahan tersebut juga dapat dengan mudah
diterapkan di berbagai area bangunan. Perangkat
lunak ini memungkinkan Anda untuk menetapkan
nama individu, gambar, dan ikon ke semua area untuk
identifikasi visual yang cepat dan mudah. Kontrol
musik untuk pemilihan sumber atau volume dapat
diaktifkan atau dinonaktifkan per zona. Administrator
dapat menyimpan pengaturan musik default yang akan
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diterapkan dengan menekan tombol ketika operator
tidak tahu pasti pengaturan volume yang benar.
Sistem ini memberikan fleksibilitas luar biasa dan
menerima berbagai file audio, sehingga pesan atau
musik yang sudah direkam bisa diunggah dengan
mudah. Anda juga dapat membuat rekaman langsung.
Pustaka pesan menyimpan semua file berdasarkan
topik dengan opsi untuk menambahkan deskripsi
terperinci. Anda dapat menampilkan naskah templat
untuk pengumuman di layar agar pesan bisa selaras
serta membuat pengumuman sintesis menggunakan
fungsi text-to-speech.
Streaming audio yang mudah dan aman
Server APAS bertindak layaknya gateway ke jaringan
PRAESENSA, menyediakan fitur perlindungan canggih
untuk layanan streaming internet yang aman dan
tangguh, serta maintenance jarak jauh.

