
Comunicados profissionais 
mais fáceis
Funcionalidades fáceis de usar com o servidor 
e a Licença de software de sonorização 
avançada PRAESENSA 

A Licença de software de sonorização avançada (APAL) e o servidor de 
sonorização avançada (APAS) são uma adição exclusiva ao PRAESENSA. 
Eles atendem às necessidades exigentes de operadores, recepcionistas, 
gerentes de instalações e de todos os usuários responsáveis por informar 
e entreter os seus clientes e visitantes de forma profissional.

Os operadores de sistemas de sonorização em 
hotéis, shoppings, centros de convenções, edifícios 
educacionais ou locais semelhantes têm responsa-
bilidades diversas com necessidades em constante 
mudança. Isso inclui selecionar a música de fundo, 
ajustar o nível de volume correto, escolher as mensa-
gens corretas, atribuir e direcionar comunicados para 
diferentes partes do edifício, entre outros.

O APAL facilita o cumprimento dessas 
responsabilidades da forma mais profissional. 
Um fluxo de trabalho orientado em cada etapa 
facilita comunicados profissionais para locutores 
experientes e usuários iniciantes, por isso, nunca 

foi tão simples fazer comunicados ou ajustes dos 
níveis de música em determinadas zonas dos 
prédios. Uma barra de status de cada etapa de um 
fluxo de trabalho permanece visível, o que oferecerá 
uma visão geral constante. Os fluxos de trabalho 
simples são baseados em imagens cuja operação tem 
compreensão fácil e operação intuitiva. O software 
também permite que os administradores configurem 
perfis de grupos de usuários com diferentes níveis 
de acesso e funções atribuíveis rápidas de configurar. 
A interface do usuário gráfica é selecionável em 
21 idiomas e oferece suporte a computadores e 
tablets sem fio otimizados para uso com painel 
sensível ao toque em um tablet de 10 pol.



Funções principais:

Comunicados mais fáceis
▶ Ouça previamente seus comunicados e grave-os de novo até que você fique 

satisfeito.
▶ Os modelos de textos da biblioteca ajudam você a encontrar as palavras 

corretas.
▶ Elimina o erro mais comum do usuário que é falar/gravar durante o pré-toque.
▶ Os comunicados para áreas congestionadas são colocados na fila e enviados 

quando todas as áreas atribuídas ficam disponíveis. 

Funções de agendamento convenientes
▶ Concentre-se no seu trabalho e deixe o sistema lidar com a música e as 

mensagens.
▶ A avançada e conveniente função de agendador permite que você planeje todos 

os eventos na zona com antecedência, garantindo que tudo esteja sob controle.
▶ Seja uma vez, várias vezes ao dia ou semanalmente, as mensagens são 

reproduzidas na hora.
▶ A música pode ser pré-programada para qualquer hora do dia, garantindo que 

a fonte correta seja sempre reproduzida com o volume correto na área certa.

Manuseio confortável de músicas de fundo 
▶ Transmita suas músicas da Internet, reproduza arquivos MP3 ou use os 

reprodutores de música conectados ao sistema PRAESENSA.
▶ Controle todas as áreas de reprodução de música remotamente ou no local 

com o dispositivo móvel para definir os níveis ideais.
▶ Ligue ou silencie a música, ajuste o volume e selecione a fonte de música.
▶ Quer começar de novo do zero? Retorne às configurações padrão com um 

único clique.

Seleção rápida de mensagem
▶ As mensagens pré-gravadas podem ser facilmente reproduzidas do banco 

de dados.
▶ Novos arquivos de áudio podem ser carregados na biblioteca em uma 

grande variedade de formatos de áudio. 
▶ Atualize a sua biblioteca de gravações de mensagens em tempo real.
▶ Cada mensagem inclui uma descrição de texto completa, uma função de 

pré-audição e uma função de pesquisa conveniente, ajudando você a 
encontrar a mensagem correta. 

Geração de mensagens automatizadas e realistas 
▶ Escreva uma mensagem de texto ou selecione uma na biblioteca, e uma 

voz realista fará o comunicado para você.
▶ Escolha sua voz feminina ou masculina de preferência.
▶ Textos de comunicados em outros idiomas serão lidos sem nenhum tipo 

de sotaque.



Servidor de sonorização avançada 
(APAS)
▶ Servidor para a licença APAL 

▶ Interface para computadores e tablets de terceiros 
para a rede IP PRAESENSA

▶ Conectado em rede IP nas redes locais existentes

▶ Conexão segura com a Internet na rede local (LAN) 
do edifício, rádio via Internet, streaming de música 
online e serviço de conversão de texto em fala

▶ Memória interna para biblioteca de mensagens 
corporativas e listas de reprodução de músicas

Licença de software de sonorização 
avançada (APAL)
▶ Funcionalidade avançada para comunicados de alta 

qualidade, mensagens, conversão de texto em fala, 
rádio via Internet, gerenciamento de músicas e 
eventos programados

▶ Suporte de dispositivos pessoais como
computadores e tablets sem fio de terceiros

▶ Possibilidade de configurar perfis de grupos de 
usuários para diferentes níveis de acesso

▶ Cada dispositivo de usuário conectado exige uma 
licença de software

Destaques da interface do usuário:

Um menu de 
início simples 
otimizado para 
operação em um 
painel sensível 
ao toque de 
10 pol. facilita 
encontrar a 
tarefa desejada.

Um fluxo de trabalho detalhado, à prova 
de falha, orienta o operador até que a 
mensagem seja gravada e reproduzida 
com êxito nas áreas.

As descrições de texto completas e a opção de ouvir 
previamente facilitam encontrar a mensagem correta 
com rapidez.

Uma biblioteca com vários modelos de textos 
auxilia o operador na formulação de comunicados 
ao vivo ou de conversão de texto em fala.

A função flexível do agendador permite planejar e 
atribuir uma vez ou repetir comunicados, alarmes 
ou músicas de fundo em horários específicos. 

Gerencie configurações de música de forma rápida 
e fácil: seleção de fonte, silenciamento e ajuste 
de volume.

Use fotos de suas 
próprias áreas 
do prédio para 
fornecer 
orientação rápida 
e simplificar a 
atribuição de 
zonas. 
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Configuração simples e eficiente
O design da interface do usuário ajuda a facilitar as 
tarefas do gerente e do administrador do sistema. 
Os ajustes diários e pequenas alterações não exigem 
que um profissional de audiovisual configure o sistema 
PRAESENSA. Os próprios administradores podem 
configurar facilmente os recursos básicos. Em caso 
de troca de pessoal, é fácil adicionar ou remover 
operadores com seu nome, senha e perfil de usuário. 
Além disso, não há mais desafios quando o uso é 
alterado em diferentes áreas do edifício. O software 
permite que você atribua nomes, fotos e ícones 
individuais a todas as áreas para uma identificação 
visual rápida e fácil. Os controles de música para 
seleção de fonte ou volume podem ser ativados 
ou desativados por zona. Um administrador pode 
armazenar uma configuração de música padrão a 
ser aplicada com o toque de um botão sempre que 

os operadores não têm certeza das configurações 
de volume corretas. O sistema proporciona uma 
grande flexibilidade e aceita vários arquivos de áudio, 
tornando mais fácil o carregamento de mensagens 
ou músicas pré-gravadas. Também é possível criar 
suas próprias gravações ao vivo. A biblioteca de 
mensagens armazena todos os arquivos por tópico 
com a opção de adicionar uma descrição detalhada. 
É possível exibir scripts de modelo de comunicados 
na tela para mensagens consistentes e criar 
comunicados com fala e texto.

Transmissão de áudio fácil e segura 
O servidor APAS atua como um gateway para a 
rede PRAESENSA fornecendo recursos de proteção 
avançados para proteção à prova de violações, 
serviços de transmissão segura da Internet e 
manutenção remota.

Como facilitar todas as tarefas de administrador


