
ประกาศอย่่างมืืออาชีีพทำำาได้้ง่าย่ๆ
ฟัังก์ชีันต่่างๆ ใชี้งานง่าย่ มืาพร้อมื PRAESENSA Advanced 
Public Address Software License and Server 

Advanced Public Address Software License (APAL) และ Advanced Public Address 
Server (APAS) เป็นส่่วนเส่ริมืทำี�เพิ�มืเข้้ามืาใน PRAESENSA ส่่วนเส่ริมืด้ังกล่าวจะทำำาหน้าทำี�ต่อบส่นอง
ความืต่้องการข้อง ผู้้�ปฏิิบััติิงาน พนักงานติ�อนรัับั ผู้้�จััดการัสถานที่่� และผู้้้ใชี้ทำั�งหมืด้ทำี�รับผู้ิด้ชีอบในการ
แจ้งและให้ความืบันเทำิงแก่ล้กค้าและผู้้้เย่ี�ย่มืชีมือย่่างมืืออาชีีพ

ผู้้้ปฏิิบัต่ิงานในด้้านระบบเส่ีย่งประกาศส่าธารณะภาย่ในโรงแรมื 
ห้างส่รรพส่ินค้า ศ้นย่์การประชีุมื อาคารการศึกษา หรือส่ถาน
ทำี�ต่่างๆ ทำี�คล้าย่กัน ต่้องเผู้ชีิญกับความืรับผู้ิด้ชีอบทำี�หลากหลาย่
ต่ามืความืต่้องการทำี�มืีการเปลี�ย่นแปลง ซึ่ึ�งรวมืถึงการเลือกเพลง
ประกอบ ปรับระด้ับเส่ีย่งทำี�เหมืาะส่มื การเลือกข้้อความืทำี�ถ้ก
ต่้อง การกำาหนด้และการส่่งประกาศไปย่ังส่่วนต่่างๆ ข้องอาคาร 
เป็นต่้น

APAL ทำำาให้ง่าย่ต่่อการด้ำาเนินการต่ามืความืรับผู้ิด้ชีอบเหล่า
นี�อย่่างมืืออาชีีพทำี�สุ่ด้ เวิร์กโฟัลว์ทำี�มืีคำาแนะนำาในทำุกข้ั�นต่อนจะ
ชี่วย่อำานวย่ความืส่ะด้วกในการประกาศอย่่างมืืออาชีีพ ส่ำาหรับ

ทำั�งผู้้้ใชี้ทำี�มืีประส่บการณ์และผู้้้ใชี้ครั�งแรก ด้ังนั�นการประกาศหรือ
การปรับระด้ับเส่ีย่งเพลงในบางโซึ่นข้องอาคารจึงส่ามืารถทำำาได้้
ง่าย่กว่าทำี�เคย่ แถบส่ถานะข้องแต่่ละข้ั�นต่อนข้องเวิร์กโฟัลว์จะ
มืองเห็นได้้เส่มือ ทำำาให้คุณเห็นภาพรวมือย่่างต่่อเนื�อง เวิร์กโฟัลว์
ทำี�ต่รงไปต่รงมืานั�นส่่วนใหญ่ใชี้ภาพประกอบ ซึ่ึ�งส่ามืารถเข้้าใจ
ได้้ง่าย่และใชี้งานง่าย่ นอกจากนี� ซึ่อฟัต่์แวร์ย่ังชี่วย่ให้ผู้้้ด้้แล
ระบบต่ั�งค่าโปรไฟัล์กลุ่มืผู้้้ใชี้ด้้วย่ระด้ับการเข้้าถึงทำี�แต่กต่่างกัน
และฟัังก์ชีันทำี�กำาหนด้ได้้ซึ่ึ�งกำาหนด้ค่าได้้อย่่างรวด้เร็ว ส่ามืารถ
เลือกอินเต่อร์เฟัซึ่ผู้้้ใชี้แบบกราฟัิกได้้ 21 ภาษาและรองรับทำั�งพีซึ่ี
และไร้ส่าย่ แทำ็บเล็ต่ทำี�ปรับให้เหมืาะกับการใชี้งานแผู้งส่ัมืผู้ัส่บน
แทำ็บเล็ต่ข้นาด้ 10 นิ�ว



ฟงกชันหลัก:

ที่ำาให�การัปรัะกาศเปนเรืั�องง่ายๆ
▶ ฟัังประกาศข้องคุณก่อนเผู้ย่แพร่และบันทำึกใหมื่จนกว่าคุณจะพอใจ
▶ เทำมืเพลต่ข้้อความืจากไลบรารีชี่วย่ให้คุณค้นหาคำาทำี�เหมืาะส่มื
▶ ข้จัด้ข้้อผู้ิด้พลาด้ข้องผู้้้ใชี้ทำี�พบบ่อย่ทำี�สุ่ด้ในการพ้ด้/บันทำึกเส่ีย่งระหว่างโทำนเส่ีย่งนำา
▶ ประกาศทำี�จะเผู้ย่แพร่ในพื�นทำี�ทำี�กำาลังมีืการประกาศอย่้่จะต่้องรอคิวและจะถ้กส่่งเมืื�อพื�นทำี�ทำี�กำาหนด้ทำั�งหมืด้

ว่างแล้ว 

ฟงกชันการัจััดติารัางเวลาท่ี่�สะดวก
▶ มุื่งเน้นงานข้องคุณและให้ระบบด้้แลเพลงและข้้อความื
▶ ฟัังก์ชัีนตั่วจัด้กำาหนด้การทำี�ทำรงพลังและส่ะด้วกอย่่างย่ิ�งจะชี่วย่ให้คุณวางแผู้นกิจกรรมืในโซึ่นต่่างๆ 

ทำั�งหมืด้ล่วงหน้าได้้อย่่างต่รงเวลา ทำำาให้คุณมัื�นใจได้้ว่าทำุกอย่่างอย่้่ภาย่ใต่้การควบคุมื
▶ ข้้อความืจะถ้กเล่นต่รงเวลา ไมื่ว่าจะตั่�งไว้ครั�งเดี้ย่วหรือหลาย่ครั�งต่่อวันหรือต่่อส่ัปด้าห์
▶ ตั่�งโปรแกรมืเพลงล่วงหน้าได้้ทำุกชี่วงเวลา เพื�อให้แน่ใจว่าระบบจะเล่นเพลงจากแหล่งทำี�ถ้กต่้องใน

ระดั้บเส่ีย่งทำี�เหมืาะส่มืกับพื�นทำี�เส่มือ

การัจััดการั BGM ท่ี่�สะดวกสบัาย 
▶ ส่ต่รีมืเพลงจากอินเทำอร์เน็ต่ เล่นไฟัล์ MP3 หรือใชี้เครื�องเล่นเพลงทำี�เชืี�อมืต่่อกับระบบ 

PRAESENSA
▶ ควบคุมืพื�นทำี�เล่นเพลงทำั�งหมืด้จากระย่ะไกลหรือนอกส่ถานทำี�ด้้วย่อุปกรณ์มืือถือข้องคุณเพื�อเชืี�อมืต่่อใน

ระดั้บทำี�เหมืาะส่มืทำี�สุ่ด้
▶ เปิด้หรือปิด้เส่ีย่งเพลง ปรับระดั้บเส่ีย่ง และเลือกแหล่งทำี�มืาข้องเพลง
▶ ต่้องการเริ�มืต่้นใหมื่ตั่�งแต่่ต่้นใชี่ไหมื กลับส่้่การตั่�งค่ามืาต่รฐานได้้ด้้วย่คลิกเดี้ย่ว

การัเลือกข�อค่วามด่วน
▶ ข้้อความืทำี�บันทำึกไว้ล่วงหน้าส่ามืารถเล่นได้้อย่่างง่าย่ด้าย่จากฐานข้้อม้ืล
▶ ส่ามืารถอัปโหลด้ไฟัล์เส่ีย่งใหมื่ๆ ไปย่ังไลบรารีในร้ปแบบเสี่ย่งต่่างๆ ได้้ อัปเด้ต่ไลบรารีบันทำึก

ข้้อความืข้องคุณได้้แบบเรีย่ลไทำมื์
▶ แต่่ละข้้อความืประกอบด้้วย่คำาอธิบาย่ข้้อความืแบบเต็่มื ฟัังก์ชัีนฟัังก่อนเผู้ย่แพร่ และฟัังก์ชัีนการ

ค้นหาทำี�ส่ะด้วก ชี่วย่ให้คุณค้นหาข้้อความืทำี�ต่้องการได้้ 

สรั�างข�อค่วามอัติโนมัติิท่ี่�เหมือนจัริัง 
▶ เขี้ย่นข้้อความืหรือเลือกข้้อความืจากไลบรารี แล้วเส่ีย่งทำี�เหมืือนจริงจะประกาศข้้อความืให้คุณ
▶ เลือกเส่ีย่งผู้้้หญิงหรือผู้้้ชีาย่ต่ามืทำี�คุณต่้องการ
▶ ข้้อความืประกาศในภาษาอื�นๆ จะถ้กเผู้ย่แพร่ด้้วย่เส่ีย่งพ้ด้ทำี�เหมืือนกับเจ้าข้องภาษา



Advanced Public Address Server 
(APAS)
▶ เซึ่ิร์ฟัเวอร์ส่ำาหรับใบอนุญาต่ APAL 
▶ อินเต่อร์เฟัซึ่ส่ำาหรับอุปกรณ์พีซึ่ีและแทำ็บเล็ต่ข้องบุคคลทำี�ส่ามืกับเครือ

ข้่าย่ IP ข้อง PRAESENSA
▶ เครือข้่าย่ IP ทำี�มีืใน Local Area Network
▶ การเชืี�อมืต่่ออินเทำอร์เน็ต่ทำี�ปลอด้ภัย่กับ Local Area Network 

(LAN) ข้องอาคาร วิทำยุ่อินเทำอร์เน็ต่ การส่ต่รีมืเพลงออนไลน์ และ
บริการแปลงข้้อความืเป็นเส่ีย่งพ้ด้

▶ หน่วย่ความืจำาภาย่ในส่ำาหรับไลบรารีข้้อความืธุรกิจและราย่การ
เพลง

Advanced Public Address Software 
(APAL) 
▶ ฟัังก์ชัีนขั้�นส่้งส่ำาหรับการประกาศ ข้้อความื การแปลงข้้อความื

เป็นเส่ีย่งพ้ด้ วิทำยุ่อินเทำอร์เน็ต่ เพลง การจัด้การ และกิจกรรมืต่ามื
กำาหนด้เวลาคุณภาพส้่ง

▶ รองรับอุปกรณ์ส่่วนตั่ว เชี่น พีซึ่ีข้องบุคคลทำี�ส่ามืและแทำ็บเล็ต่ไร้ส่าย่
▶ ความืเป็นไปได้้ในการกำาหนด้ค่าโปรไฟัล์กลุ่มืผู้้้ใชี้ส่ำาหรับระดั้บการ

เข้้าถึงทำี�แต่กต่่างกัน
▶ อุปกรณ์ผู้้้ใชี้ทำี�เชืี�อมืต่่อแต่่ละเครื�องต่้องมีืใบอนุญาต่ซึ่อฟัต่์แวร์หนึ�งใบ

จัุดเด่นของอินเติอรัเฟซผู้้�ใช�:

เมืน้เริ�มืต่้นทำี�เรีย่บง่าย่
และมีืการปรับให้เหมืาะ
กับการใชี้งานบนแผู้ง
หน้าจอส่ัมืผู้ัส่ข้นาด้ 10 
นิ�ว ทำำาให้ง่าย่ต่่อการ
ค้นหางานทำี�ต่้องการ

เวิร์กโฟัลว์ป้องกันความืล้มืเหลวทำี�บอกราย่ละเอีย่ด้ทำีละขั้�น
ต่อนจะชี่วย่แนะนำาผู้้้ปฏิิบัติ่งานจนกว่าข้้อความืจะถ้กบันทำึก
และเผู้ย่แพร่ในพื�นทำี�ต่่างๆ ได้้ส่ำาเร็จ

คำาอธิบาย่ข้้อความืแบบเต็่มืและตั่วเลือกการฟัังก่อนเผู้ย่แพร่จะชี่วย่ให้
ค้นหาข้้อความืทำี�ต่้องการได้้อย่่างรวด้เร็ว

ไลบรารีทำี�มีืเทำมืเพลต่ข้้อความืต่่างๆ จะชี่วย่ให้ผู้้้ปฏิิบัติ่งานส่ามืารถ
กำาหนด้ประกาศแบบส่ด้หรือแบบแปลงข้้อความืเป็นคำาพ้ด้ได้้

ฟัังก์ชัีนตั่วกำาหนด้เวลาทำี�ย่ืด้หยุ่่นจะชี่วย่ให้คุณวางแผู้นและกำาหนด้เวลา
ประกาศแบบครั�งเดี้ย่วหรือประกาศซึ่ำ�า โทำนเส่ีย่ง หรือ BGM ต่ามืเวลา
ทำี�กำาหนด้ 

จัด้การการตั่�งค่าเพลงอย่่างรวด้เร็วและง่าย่ด้าย่ – การเลือกแหล่ง
ทำี�มืา ปิด้เส่ีย่ง และปรับระดั้บเส่ีย่ง

ใชี้ร้ปภาพข้องพื�นทำี�
อาคารข้องคุณเองเพื�อ
ให้การกำาหนด้ต่ำาแหน่ง
ทำี�รวด้เร็วและทำำาให้การ
กำาหนด้โซึ่นเป็นเรื�อง
ง่าย่ 
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พิมืพ์ในประเทำศเนเธอร์แลนด้์ 
ส่งวนส่ิทำธิ�ในการเปลี�ย่นแปลง 

การักำาหนดค่่าที่่�ติรังไปติรังมาและม่ปรัะสิที่ธิิภาพ
การออกแบบอินเต่อร์เฟัซึ่ผู้้้ใชี้จะชี่วย่อำานวย่ความืส่ะด้วกให้กับงานข้อง
ผู้้้จัด้การและผู้้้ด้้แลระบบ การปรับเปลี�ย่นประจำาวันและการเปลี�ย่นแปลง
เล็กน้อย่ไมื่จำาเป็นต่้องให้ผู้้้เชีี�ย่วชีาญด้้าน AV ทำำาการต่ั�งค่าระบบ 
PRAESENSA ผู้้้ด้้แลระบบส่ามืารถกำาหนด้ค่าคุณส่มืบัต่ิพื�นฐานด้้วย่
ต่นเองได้้อย่่างง่าย่ด้าย่ หากมืีการเปลี�ย่นแปลงบุคลากร ส่ามืารถเพิ�มื
หรือลบผู้้้ปฏิิบัต่ิงานด้้วย่ชีื�อ รหัส่ผู้่าน และโปรไฟัล์ผู้้้ใชี้ได้้อย่่างง่าย่ด้าย่ 
นอกจากนี�จะไมื่มืีอุปส่รรคอีกต่่อไปเมืื�อนำาการเปลี�ย่นแปลงมืาใชี้ในส่่วน
ต่่างๆ ข้องอาคาร ซึ่อฟัต่์แวร์นี�จะชี่วย่ให้คุณส่ามืารถกำาหนด้ชีื�อ ร้ปภาพ 
และไอคอนแต่่ละราย่การให้กับทำุกพื�นทำี�เพื�อระบุต่ัวต่นด้้วย่ภาพได้้อย่่าง
รวด้เร็วและง่าย่ด้าย่ การควบคุมืด้นต่รีส่ำาหรับการเลือกแหล่งทำี�มืาหรือ
ระด้ับเส่ีย่งส่ามืารถเปิด้หรือปิด้ได้้ต่ามืโซึ่น ผู้้้ด้้แลระบบส่ามืารถจัด้เก็บ
การต่ั�งค่าเพลงเริ�มืต่้นได้้ แล้วใชี้ด้้วย่การกด้ปุ�มืเมืื�อใด้ก็ต่ามืทำี�ผู้้้ปฏิิบัต่ิงาน
ไมื่แน่ใจเกี�ย่วกับการต่ั�งค่าระด้ับเส่ีย่งทำี�ถ้กต่้อง ระบบมืีความืย่ืด้หยุ่่นส่้ง
และรองรับไฟัล์เส่ีย่งได้้หลากหลาย่ ทำำาให้ง่าย่ต่่อการอัปโหลด้ข้้อความื
หรือเพลงทำี�บันทำึกไว้ล่วงหน้า คุณย่ังส่ามืารถส่ร้างการบันทำึกส่ด้ข้องคุณ
เองได้้อีกด้้วย่ ไลบรารีข้้อความืจะจัด้เก็บไฟัล์ทำั�งหมืด้ต่ามืหัวข้้อ พร้อมืต่ัว

เลือกในการเพิ�มืคำาอธิบาย่โด้ย่ละเอีย่ด้ ส่ามืารถแส่ด้งส่คริปต่์เทำมืเพลต่
ส่ำาหรับประกาศต่่างๆ บนหน้าจอได้้ เพื�อการรับส่่งข้้อความืทำี�ส่อด้คล้อง
กัน และส่ร้างการประกาศส่ังเคราะห์ผู้่านฟัังก์ชีันการแปลงข้้อความืเป็น
เส่ีย่งพ้ด้

การัสติรั่มเส่ยงที่่�ง่ายและปลอดภัย 
เซึ่ิร์ฟัเวอร์ APAS ทำำาหน้าทำี�เป็นเกต่เวย่์ไปย่ังเครือข้่าย่ PRAESENSA 
ซึ่ึ�งให้คุณส่มืบัต่ิการป้องกันการด้ัด้แปลงทำี�ลำ�าส่มืัย่ บริการส่ต่รีมืมืิ�งผู้่าน
อินเทำอร์เน็ต่ทำี�ปลอด้ภัย่ และการบำารุงรักษาระย่ะไกล

อำานวยค่วามสะดวกให�กับังานผู้้�ด้แลรัะบับัที่ั�งหมด


