
Profesyonel anonslar artık 
daha kolay
PRAESENSA Gelişmiş Genel Seslendirme Yazılım 
Lisansı ve Sunucusu ile kullanıcı dostu işlevler 

Gelişmiş Genel Seslendirme Yazılım Lisansı (APAL) ve Gelişmiş Genel 
Seslendirme Sunucusu (APAS), PRAESENSA'ya özel bir eklemedir. 
Operatörler, resepsiyon görevlileri, tesis yöneticileri ile müşterilerini ve 
ziyaretçilerini profesyonel bir şekilde bilgilendirip eğlendirmekten sorumlu 
olan tüm kullanıcıların zorlu ihtiyaçlarını karşılar.

Oteller, alışveriş merkezleri, kongre merkezleri, 
eğitim binaları veya benzer toplantı merkezlerindeki 
genel seslendirme sistemlerinin operatörleri, değişen 
ihtiyaçlar nedeniyle çeşitli sorumluluklarla karşı 
karşıyadır. Bunlardan bazıları fon müziğinin seçmek, 
doğru ses seviyesini ayarlamak, doğru mesajları 
seçmek ve anonsları binanın farklı bölümlerine atayıp 
yönlendirmektir.

APAL, bunları en profesyonel şekilde gerçekleştirmeyi 
kolaylaştırır. Her adımda destekli bir iş akışı, hem 
deneyimli kullanıcılar hem de ilk kez kullananlar 
için profesyonel anonsları kolaylaştırır. Binanın 

belirli bölgelerinde anons yapmak veya müzik 
seviyelerini ayarlamak hiç bu kadar basit olmamıştı. 
İş akışının her adımında bir durum çubuğu sürekli 
görünür durumdadır ve size sürekli olarak genel 
bilgiler sağlar. Basit iş akışları büyük ölçüde kolay 
anlaşılabilen ve kullanımı sezgisel görsellere 
dayanmaktadır. Yazılım ayrıca yöneticilerin hızlıca 
yapılandırılabilen, farklı erişim seviyelerine ve 
atanabilir işlevlere sahip kullanıcı grubu profilleri 
oluşturmasına imkan verir. Grafik kullanıcı arayüzü 
21 dilde seçilebilir ve 10 inç bir tablette dokunmatik 
panel kullanımına göre optimize edilmiş olarak hem 
bilgisayarları hem de kablosuz tabletleri destekler.



Ana işlevler:

Anonslar artık daha kolay
▶ Anonslarınızı önceden dinleyin ve memnun olana kadar tekrar kaydedin.
▶ Kitaplıktaki metin şablonları, doğru kelimeleri bulmanıza yardımcı olur.
▶ En yaygın kullanıcı hatası olan sesli uyarı öncesinde konuşma/kaydetme hatasını 

ortadan kaldırır.
▶ Meşgul alanlara yapılan anonslar kuyruğa alınır ve tüm atanmış alanlar uygun 

olduğunda gönderilir. 

Kullanışlı zamanlama işlevleri
▶ Siz işinize odaklanırken bırakın müzik ve mesajlarla sistem ilgilensin.
▶ Güçlü ve son derece kullanışlı zamanlayıcı işlevi, tüm zaman dilimi olaylarını 

önceden planlamanıza imkan tanıyarak her şeyin kontrol altında olduğundan emin 
olmanızı sağlar.

▶ İster günde bir ister birkaç kez ya da haftada bir olsun, mesajlar zamanında çalınır.
▶ Müzik, günün herhangi bir saati için önceden programlanmış olabilir ve doğru 

kaynağın her zaman doğru ses seviyesinde, doğru alanda çalınması sağlanır.

Rahat BGM kullanımı 
▶ Müziğinizi internetten yayımlayın, MP3 dosyalarını çalın veya PRAESENSA sistemine 

bağlı müzik çalarları kullanın.
▶ En uygun seviyeleri ayarlamak için tüm müzik çalma alanlarını mobil cihazınızla 

uzaktan veya yerinde kontrol edin.
▶ Müziği açın veya sessize alın, ses seviyesini ayarlayın ve müzik kaynağını seçin.
▶ Tekrar en baştan mı başlamak istiyorsunuz? Tek bir tıklamayla standart ayarlara 

geri dönün.

Hızlı mesaj seçimi
▶ Önceden kaydedilmiş mesajlar veritabanından kolayca çalınabilir.
▶ Yeni ses dosyaları kitaplığa çeşitli ses biçimlerinde yüklenebilir. 
▶ Mesaj kayıtları kitaplığınızda gerçek zamanlı güncellemeler yapabilirsiniz.
▶ Her mesaj, tam metin açıklaması, ön dinleme işlevi ve kullanışlı arama işlevi ile 

doğru mesajı bulmanıza yardımcı olur. 

Otomatik, gerçeğe yakın mesaj oluşturma 
▶ Bir metin mesajı yazın veya kitaplıktan bir mesaj seçin, ardından gerçeğe yakın 

bir ses, anonsu sizin için yapar.
▶ Tercih ettiğiniz kadın veya erkek sesini seçin.
▶ Diğer dillerdeki anons metinleri aksansız seslendirilir.



Gelişmiş Genel Seslendirme 
Sunucusu (APAS)
▶ APAL lisansı sunucusu 

▶ Üçüncü taraf bilgisayarları ve tabletlerini 
PRAESENSA IP ağına bağlamak için arayüz

▶ Mevcut Yerel Alan Ağlarında IP ağ bağlantılı

▶ Binanın Yerel Alan Ağı'na (LAN) güvenli internet 
bağlantısı, internet radyosu, çevrimiçi müzik yayını 
ve metin okuma hizmeti

▶ İş mesajları kitaplığı ve müzik çalma listeleri için 
dahili bellek

Gelişmiş Genel Seslendirme Yazılımı 
(APAL) 
▶ Yüksek kaliteli anonslar, mesajlar, metin okuma, 

internet radyosu, müzik, yönetim ve planlanmış 
etkinlikler için gelişmiş işlevler

▶ Üçüncü taraf bilgisayarları ve kablosuz tabletleri gibi 
kişisel cihazlara ilişkin destek

▶ Farklı erişim seviyeleri için kullanıcı grubu profillerini 
yapılandırma imkanı

▶ Bağlanan her kullanıcı cihazı için bir yazılım lisansı 
gereklidir

Kullanıcı arayüzünün öne çıkan özellikleri:

10 inç dokunmatik 
panelde çalışması 
için optimize 
edilmiş basit bir 
başlangıç menüsü, 
istenen görevi 
bulmayı 
kolaylaştırır.

Adım adım, hatasız iş akışı, mesaj kaydedilip 
alanlarda başarıyla çalınana kadar operatörü 
yönlendirir.

Tam metin açıklamaları ve ön dinleme seçeneği, doğru 
mesajı hızlı bir şekilde bulmayı kolaylaştırır.

Çeşitli metin şablonlarına sahip bir kitaplık, 
operatörü canlı veya metin okuma anonsları formüle 
etme konusunda destekler.

Esnek zamanlayıcı işlevi, belirli zamanlarda bir seferlik 
veya yinelenen anonsları, sesli uyarıları veya BGM'yi 
planlayıp atamanıza imkan tanır. 

Müzik ayarlarını kaynak seçimi, sessize alma ve ses ayarı 
ile hızlı ve kolay bir şekilde yönetin.

Hızlı yönlendirme 
sağlamak ve bölge 
atamasını 
basitleştirmek için 
kendi bina 
alanlarınızın 
görüntülerini 
kullanın. 
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Basit ve verimli yapılandırma
Kullanıcı arayüzünün tasarımı, yönetici ve sistem 
yöneticisinin görevlerini kolaylaştırmaya yardımcı 
olur. Günlük ayarlamalar ve küçük değişiklikler için 
bir AV uzmanının PRAESENSA sistemini ayarlaması 
gerekmez. Yöneticiler, temel özellikleri kolayca 
kendileri yapılandırabilir. Personelde değişiklikler varsa 
operatörleri adları, şifreleri ve kullanıcı profilleriyle 
eklemek veya kaldırmak kolaydır. Ayrıca artık binanın 
farklı alanlarındaki kullanım biçimlerinin değişmesi 
zorluk oluşturmamaktadır. Yazılım, hızlı ve kolay gözle 
tanıma için tüm alanlara adlar, resimler ve simgeleri 
ayrı ayrı atamanıza imkan tanır. Kaynak seçimi veya 
ses seviyesine ait müzik kontrolleri her bölge için 
etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Yönetici, 
operatörlerin ses seviyesi ayarlarının doğru olup 
olmadığından emin olmadığı durumlarda, tek bir 

düğmeye dokunarak uygulayacağı varsayılan müzik 
ayarını kaydedebilir. Sistem büyük esneklik sağlar 
ve çeşitli ses dosyalarını kabul ederek önceden 
kaydedilmiş mesajların veya müziklerin yüklenmesini 
kolaylaştırır. Kendi canlı kayıtlarınızı oluşturmanız da 
mümkündür. Mesaj kitaplığı, tüm dosyaları ayrıntılı 
açıklama ekleme seçeneğiyle konularına göre saklar. 
Tutarlı mesajlaşma amacıyla anonslar için şablon 
komut dosyalarını ekranda görüntülemek ve metin 
okuma işleviyle sentezlenmiş anonslar oluşturmak 
mümkündür.

Kolay ve güvenli ses yayını 
APAS sunucusu, darbelere dayanıklı, güvenli internet 
yayın hizmetleri ve uzaktan bakım için son teknolojili 
koruma özellikleri sağlayan PRAESENSA ağına giden 
bir ağ geçidi görevi yapar.

Tüm yönetici görevlerini kolaylaştırma


