ประกาศอย่่างมืืออาชีีพทำำ�ได้้ง่่ายๆ

ฟัังก์์ชัันต่่างๆ ใช้้งานง่่าย มาพร้้อม PRAESENSA Advanced
Public Address Software License and Server

Advanced Public Address Software License (APAL) และ Advanced Public Address
Server (APAS) เป็็นส่่วนเสริิมที่่�เพิ่่�มเข้้ามาใน PRAESENSA ส่่วนเสริิมดัังกล่่าวจะทำำ�หน้้าที่่�ตอบสนอง
ความต้้องการของ ผู้้�ปฏิิบััติิงาน พนัักงานต้้อนรัับ ผู้้�จััดการสถานที่่� และผู้้�ใช้้ทั้้�งหมดที่่�รัับผิิดชอบในการ
แจ้้งและให้้ความบัันเทิิงแก่่ลููกค้้าและผู้้�เยี่่�ยมชมอย่่างมืืออาชีีพ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานในด้้านระบบเสีียงประกาศสาธารณะภายในโรงแรม
ห้้างสรรพสิินค้้า ศููนย์์การประชุุม อาคารการศึึกษา หรืือสถาน
ที่่�ต่่างๆ ที่่�คล้้ายกััน ต้้องเผชิิญกัับความรัับผิิดชอบที่่�หลากหลาย
ตามความต้้องการที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งรวมถึึงการเลืือกเพลง
ประกอบ ปรัับระดัับเสีียงที่่�เหมาะสม การเลืือกข้้อความที่่�ถููก
ต้้อง การกำำ�หนดและการส่่งประกาศไปยัังส่่วนต่่างๆ ของอาคาร
เป็็นต้้น
APAL ทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการดำำ�เนิินการตามความรัับผิิดชอบเหล่่า
นี้้�อย่่างมืืออาชีีพที่่�สุุด เวิิร์์กโฟลว์์ที่่�มีีคำำ�แนะนำำ�ในทุุกขั้้�นตอนจะ
ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการประกาศอย่่างมืืออาชีีพ สำำ�หรัับ

ทั้้�งผู้้�ใช้้ที่่�มีีประสบการณ์์และผู้้�ใช้้ครั้้�งแรก ดัังนั้้�นการประกาศหรืือ
การปรัับระดัับเสีียงเพลงในบางโซนของอาคารจึึงสามารถทำำ�ได้้
ง่่ายกว่่าที่่�เคย แถบสถานะของแต่่ละขั้้�นตอนของเวิิร์์กโฟลว์์จะ
มองเห็็นได้้เสมอ ทำำ�ให้้คุุณเห็็นภาพรวมอย่่างต่่อเนื่่�อง เวิิร์์กโฟลว์์
ที่่�ตรงไปตรงมานั้้�นส่่วนใหญ่่ใช้้ภาพประกอบ ซึ่่�งสามารถเข้้าใจ
ได้้ง่่ายและใช้้งานง่่าย นอกจากนี้้� ซอฟต์์แวร์์ยัังช่่วยให้้ผู้้�ดููแล
ระบบตั้้�งค่่าโปรไฟล์์กลุ่่�มผู้้�ใช้้ด้้วยระดัับการเข้้าถึึงที่่�แตกต่่างกััน
และฟัังก์์ชัันที่่�กำำ�หนดได้้ซึ่่�งกำำ�หนดค่่าได้้อย่่างรวดเร็็ว สามารถ
เลืือกอิินเตอร์์เฟซผู้้�ใช้้แบบกราฟิิกได้้ 21 ภาษาและรองรัับทั้้�งพีีซีี
และไร้้สาย แท็็บเล็็ตที่่�ปรัับให้้เหมาะกัับการใช้้งานแผงสััมผััสบน
แท็็บเล็็ตขนาด 10 นิ้้�ว

ฟงกชันหลัก:
ที่ำาให�การัปรัะกาศเปนเรัื�องง่ายๆ
▶ ฟัังประกาศข้องคุณก่อนเผู้ย่แพร่และบันทำึกใหมื่จนกว่าคุณจะพอใจ
▶ เทำมืเพลต่ข้้อความืจากไลบรารีชี่วย่ให้คุณค้นหาคำาทำี�เหมืาะส่มื

▶ ข้จัด้ข้้อผู้ิด้พลาด้ข้องผู้้้ใชี้ทำี�พบบ่อย่ทำี�สุ่ด้ในการพ้ด้/บันทำึกเส่ีย่งระหว่างโทำนเส่ีย่งนำา

▶ ประกาศทำี�จะเผู้ย่แพร่ในพื�นทำี�ทำี�กำาลังมืีการประกาศอย่้่จะต่้องรอคิวและจะถ้กส่่งเมืื�อพื�นทำี�ทำี�กำาหนด้ทำั�งหมืด้
ว่างแล้ว

สรั�างข�อค่วามอัติโนมัติิที่่�เหมือนจัรัิง
▶ เข้ีย่นข้้อความืหรือเลือกข้้อความืจากไลบรารี แล้วเส่ีย่งทำี�เหมืือนจริงจะประกาศข้้อความืให้คุณ
▶ เลือกเส่ีย่งผู้้้หญิงหรือผู้้้ชีาย่ต่ามืทำี�คุณต่้องการ

▶ ข้้อความืประกาศในภาษาอื�นๆ จะถ้กเผู้ย่แพร่ด้้วย่เส่ีย่งพ้ด้ทำี�เหมืือนกับเจ้าข้องภาษา

การัเลือกข�อค่วามด่วน
▶ ข้้อความืทำี�บันทำึกไว้ล่วงหน้าส่ามืารถเล่นได้้อย่่างง่าย่ด้าย่จากฐานข้้อมื้ล

▶ ส่ามืารถอัปโหลด้ไฟัล์เส่ีย่งใหมื่ๆ ไปย่ังไลบรารีในร้ปแบบเส่ีย่งต่่างๆ ได้้ อัปเด้ต่ไลบรารีบันทำึก
ข้้อความืข้องคุณได้้แบบเรีย่ลไทำมื์

▶ แต่่ละข้้อความืประกอบด้้วย่คำาอธิบาย่ข้้อความืแบบเต่็มื ฟัังก์ชีันฟัังก่อนเผู้ย่แพร่ และฟัังก์ชีันการ
ค้นหาทำี�ส่ะด้วก ชี่วย่ให้คุณค้นหาข้้อความืทำี�ต่้องการได้้

การัจััดการั BGM ที่่�สะดวกสบัาย
▶ ส่ต่รีมืเพลงจากอินเทำอร์เน็ต่ เล่นไฟัล์ MP3 หรือใชี้เครื�องเล่นเพลงทำี�เชีื�อมืต่่อกับระบบ
PRAESENSA

▶ ควบคุมืพื�นทำี�เล่นเพลงทำั�งหมืด้จากระย่ะไกลหรือนอกส่ถานทำี�ด้้วย่อุปกรณ์มืือถือข้องคุณเพื�อเชีื�อมืต่่อใน
ระด้ับทำี�เหมืาะส่มืทำี�สุ่ด้
▶ เปิด้หรือปิด้เส่ีย่งเพลง ปรับระด้ับเส่ีย่ง และเลือกแหล่งทำี�มืาข้องเพลง

▶ ต่้องการเริ�มืต่้นใหมื่ต่ั�งแต่่ต่้นใชี่ไหมื กลับส่้่การต่ั�งค่ามืาต่รฐานได้้ด้้วย่คลิกเด้ีย่ว

ฟงกชันการัจััดติารัางเวลาที่่�สะดวก
▶ มืุ่งเน้นงานข้องคุณและให้ระบบด้้แลเพลงและข้้อความื

▶ ฟัังก์ชีันต่ัวจัด้กำาหนด้การทำี�ทำรงพลังและส่ะด้วกอย่่างย่ิ�งจะชี่วย่ให้คุณวางแผู้นกิจกรรมืในโซึ่นต่่างๆ
ทำั�งหมืด้ล่วงหน้าได้้อย่่างต่รงเวลา ทำำาให้คุณมืั�นใจได้้ว่าทำุกอย่่างอย่้่ภาย่ใต่้การควบคุมื
▶ ข้้อความืจะถ้กเล่นต่รงเวลา ไมื่ว่าจะต่ั�งไว้ครั�งเด้ีย่วหรือหลาย่ครั�งต่่อวันหรือต่่อส่ัปด้าห์

▶ ต่ั�งโปรแกรมืเพลงล่วงหน้าได้้ทำุกชี่วงเวลา เพื�อให้แน่ใจว่าระบบจะเล่นเพลงจากแหล่งทำี�ถ้กต่้องใน
ระด้ับเส่ีย่งทำี�เหมืาะส่มืกับพื�นทำี�เส่มือ

จัุดเด่นของอินเติอรัเฟซผู้้�ใช�:

เวิร์กโฟัลว์ป้องกันความืล้มืเหลวทำี�บอกราย่ละเอีย่ด้ทำีละข้ั�น
ต่อนจะชี่วย่แนะนำาผู้้้ปฏิิบัต่ิงานจนกว่าข้้อความืจะถ้กบันทำึก
และเผู้ย่แพร่ในพื�นทำี�ต่่างๆ ได้้ส่ำาเร็จ

ฟัังก์ชีันต่ัวกำาหนด้เวลาทำี�ย่ืด้หยุ่่นจะชี่วย่ให้คุณวางแผู้นและกำาหนด้เวลา
ประกาศแบบครั�งเด้ีย่วหรือประกาศซึ่ำ�า โทำนเส่ีย่ง หรือ BGM ต่ามืเวลา
ทำี�กำาหนด้

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

ใชี้ร้ปภาพข้องพื�นทำี�
อาคารข้องคุณเองเพื�อ
ให้การกำาหนด้ต่ำาแหน่ง
ทำี�รวด้เร็วและทำำาให้การ
กำาหนด้โซึ่นเป็นเรื�อง
ง่าย่

จัด้การการต่ั�งค่าเพลงอย่่างรวด้เร็วและง่าย่ด้าย่ – การเลือกแหล่ง
ทำี�มืา ปิด้เส่ีย่ง และปรับระด้ับเส่ีย่ง

ไลบรารีทำี�มืีเทำมืเพลต่ข้้อความืต่่างๆ จะชี่วย่ให้ผู้้ปฏิิบัต่ิงานส่ามืารถ
กำาหนด้ประกาศแบบส่ด้หรือแบบแปลงข้้อความืเป็นคำาพ้ด้ได้้

คำาอธิบาย่ข้้อความืแบบเต่็มืและต่ัวเลือกการฟัังก่อนเผู้ย่แพร่จะชี่วย่ให้
ค้นหาข้้อความืทำี�ต่้องการได้้อย่่างรวด้เร็ว

Advanced Public Address Software
(APAL)

Advanced Public Address Server
(APAS)

▶ ฟัังก์ชีันข้ั�นส่้งส่ำาหรับการประกาศ ข้้อความื การแปลงข้้อความื
เป็นเส่ีย่งพ้ด้ วิทำยุ่อินเทำอร์เน็ต่ เพลง การจัด้การ และกิจกรรมืต่ามื
กำาหนด้เวลาคุณภาพส่้ง
▶ รองรับอุปกรณ์ส่่วนต่ัว เชี่น พีซึ่ีข้องบุคคลทำี�ส่ามืและแทำ็บเล็ต่ไร้ส่าย่
▶ ความืเป็นไปได้้ในการกำาหนด้ค่าโปรไฟัล์กลุ่มืผู้้้ใชี้ส่ำาหรับระด้ับการ
เข้้าถึงทำี�แต่กต่่างกัน
▶ อุปกรณ์ผู้้ใชี้ทำี�เชีื�อมืต่่อแต่่ละเครื�องต่้องมืีใบอนุญาต่ซึ่อฟัต่์แวร์หนึ�งใบ

▶ เซึ่ิร์ฟัเวอร์ส่ำาหรับใบอนุญาต่ APAL

▶ อินเต่อร์เฟัซึ่ส่ำาหรับอุปกรณ์พีซึ่ีและแทำ็บเล็ต่ข้องบุคคลทำี�ส่ามืกับเครือ
ข้่าย่ IP ข้อง PRAESENSA
▶ เครือข้่าย่ IP ทำี�มืีใน Local Area Network
▶ การเชีื�อมืต่่ออินเทำอร์เน็ต่ทำี�ปลอด้ภัย่กับ Local Area Network
(LAN) ข้องอาคาร วิทำยุ่อินเทำอร์เน็ต่ การส่ต่รีมืเพลงออนไลน์ และ
บริการแปลงข้้อความืเป็นเส่ีย่งพ้ด้
▶ หน่วย่ความืจำาภาย่ในส่ำาหรับไลบรารีข้้อความืธุรกิจและราย่การ
เพลง

อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับงานผู้้�ดููแลระบบทั้้�งหมด
การกำำ�หนดค่่าที่่�ตรงไปตรงมาและมีีประสิิทธิิภาพ
การออกแบบอิินเตอร์์เฟซผู้้�ใช้้จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับงานของ
ผู้้�จััดการและผู้้�ดููแลระบบ การปรัับเปลี่่�ยนประจำำ�วัันและการเปลี่่�ยนแปลง
เล็็กน้้อยไม่่จำำ�เป็็นต้้องให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน AV ทำำ�การตั้้�งค่่าระบบ
PRAESENSA ผู้้�ดููแลระบบสามารถกำำ�หนดค่่าคุุณสมบััติิพื้้�นฐานด้้วย
ตนเองได้้อย่่างง่่ายดาย หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงบุุคลากร สามารถเพิ่่�ม
หรืือลบผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้วยชื่่�อ รหััสผ่่าน และโปรไฟล์์ผู้้�ใช้้ได้้อย่่างง่่ายดาย
นอกจากนี้้�จะไม่่มีีอุุปสรรคอีีกต่่อไปเมื่่�อนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงมาใช้้ในส่่วน
ต่่างๆ ของอาคาร ซอฟต์์แวร์์นี้้�จะช่่วยให้้คุุณสามารถกำำ�หนดชื่่�อ รููปภาพ
และไอคอนแต่่ละรายการให้้กัับทุุกพื้้�นที่่�เพื่่�อระบุุตััวตนด้้วยภาพได้้อย่่าง
รวดเร็็วและง่่ายดาย การควบคุุมดนตรีีสำำ�หรัับการเลืือกแหล่่งที่่�มาหรืือ
ระดัับเสีียงสามารถเปิิดหรืือปิิดได้้ตามโซน ผู้้�ดููแลระบบสามารถจััดเก็็บ
การตั้้�งค่่าเพลงเริ่่�มต้้นได้้ แล้้วใช้้ด้้วยการกดปุ่่�มเมื่่�อใดก็็ตามที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ไม่่แน่่ใจเกี่่�ยวกัับการตั้้�งค่่าระดัับเสีียงที่่�ถููกต้้อง ระบบมีีความยืืดหยุ่่�นสููง
และรองรัับไฟล์์เสีียงได้้หลากหลาย ทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการอััปโหลดข้้อความ
หรืือเพลงที่่�บัันทึึกไว้้ล่่วงหน้้า คุุณยัังสามารถสร้้างการบัันทึึกสดของคุุณ
เองได้้อีีกด้้วย ไลบรารีีข้้อความจะจััดเก็็บไฟล์์ทั้้�งหมดตามหััวข้้อ พร้้อมตััว
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