
Dễ dàng đưa ra những thông 
báo chuyên nghiệp
Các chức năng thân thiện người dùng với Máy 
Chủ và Giấy Phép Phần Mềm Hệ Thống Âm 
Thanh Thông Báo Nâng Cao PRAESENSA 

Giấy Phép Phần Mềm Hệ Thống Âm Thanh Thông Báo Nâng Cao (APAL) và Máy Chủ 
Hệ Thống Âm Thanh Thông Báo Nâng Cao (APAS) là chức năng bổ sung độc đáo cho 
PRAESENSA. Chúng đáp ứng các nhu cầu khắt khe của nhân viên vận hành, nhân viên lễ 
tân, người quản lý thiết bị và tất cả các người dùng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và 
giải trí cho khách hàng và khách của họ một cách chuyên nghiệp.

Nhân viên vận hành hệ thống âm thanh thông báo tại khách 
sạn, trung tâm mua sắm, trung tâm hội nghị, cơ sở giáo dục 
hoặc địa điểm tương tự đang phải đối mặt với nhiều trách 
nhiệm khác nhau, kèm theo nhu cầu thay đổi. Bạn có thể chọn 
nhạc nền, điều chỉnh âm lượng cho phù hợp, chọn đúng thông 
báo, chỉ định và định tuyến thông báo đến các phần khác nhau 
của tòa nhà – và rất nhiều tính năng khác.

APAL giúp bạn dễ dàng thực hiện những trách nhiệm này theo 
cách chuyên nghiệp nhất. Quy trình làm việc có hướng dẫn ở 
mọi bước giúp đưa ra những thông báo chuyên nghiệp cho cả 
người dùng có kinh nghiệm và người dùng lần đầu. Việc đưa 

ra thông báo hoặc điều chỉnh tiếng nhạc trong các khu vực 
nhất định của tòa nhà chưa bao giờ đơn giản hơn thế! Thanh 
trạng thái của từng bước trong quy trình làm việc luôn hiển thị, 
giúp bạn nắm bắt tình hình ngay tức thì. Các quy trình làm việc 
đơn giản chủ yếu dựa trên hình ảnh, dễ hiểu và trực quan để 
vận hành. Phần mềm cũng cho phép quản trị viên thiết lập hồ 
sơ nhóm người dùng với các cấp truy cập khác nhau, nhanh 
chóng định cấu hình và chỉ định các chức năng cho họ.  
Giao diện người dùng đồ họa có thể lựa chọn bằng 21 ngôn 
ngữ, hỗ trợ cả máy tính và máy tính bảng không dây được tối 
ưu hóa để sử dụng bảng điều khiển cảm ứng trên máy tính 
bảng 10".



Chức năng chính:

Thông báo dễ dàng
▶ Nghe trước thông báo và ghi âm lại thông báo cho đến khi hài lòng.
▶ Nhiều mẫu nội dung từ thư viện để giúp tìm ra các từ phù hợp.
▶ Loại bỏ các lỗi người dùng thường gặp nhất khi nói/ghi âm trong thời gian reo chuông 

bắt đầu.
▶ Thông báo đến các khu vực đang có người sử dụng được xếp hàng chờ và sẽ được gửi 

khi tất cả các khu vực được chỉ định đã sẵn sàng. 

Chức năng lên lịch tiện lợi
▶ Tập trung vào công việc và để hệ thống quản lý nhạc và thông báo.
▶ Chức năng lập lịch mạnh mẽ và rất tiện lợi cho phép bạn lập kế hoạch trước tất cả các sự 

kiện theo đúng múi giờ để chắc chắn rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
▶ Phát thông báo đúng giờ, bất kể một lần, vài lần một ngày hay hàng tuần.
▶ Có thể lập trình trước âm nhạc vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, đảm bảo phát từ đúng 

nguồn, ở mức âm lượng phù hợp, ở đúng khu vực.

Xử lý nhạc nền dễ chịu 
▶ Truyền phát nhạc từ Internet, phát các tệp MP3 hoặc sử dụng trình phát nhạc được kết 

nối với hệ thống PRAESENSA.
▶ Ðiều khiển tất cả các khu vực phát nhạc theo hình thức từ xa hoặc tại chỗ bằng thiết bị di 

động để tinh chỉnh đến mức tối ưu.
▶ Bật hoặc tắt tiếng nhạc, điều chỉnh âm lượng và chọn nguồn nhạc.
▶ Muốn bắt đầu lại từ đầu? Chỉ cần nhấp một lần để trở về cài đặt tiêu chuẩn.

Chọn nhanh thông báo
▶ Có thể dễ dàng phát thông báo ghi âm sẵn từ cơ sở dữ liệu.
▶ Có thể tải tệp âm thanh mới lên thư viện ở nhiều định dạng âm thanh. 
▶ Cập nhật thư viện bản ghi thông báo trong thời gian thực.
▶ Mỗi thông báo bao gồm mô tả toàn văn, chức năng nghe trước và chức năng tìm kiếm 

tiện lợi, giúp tìm ra đúng thông báo. 

Tạo tin nhắn tự động, như thật 
▶ Viết thông báo hoặc chọn một thông báo từ thư viện, rồi một giọng nói sống động như 

thật sẽ đọc thông báo cho bạn.
▶ Chọn giọng nữ hoặc giọng nam ưa thích.
▶ Nội dung thông báo theo ngôn ngữ khác sẽ được đọc theo giọng không có trọng âm.



Advanced Public Address Server (APAS)
▶ Máy chủ cho giấy phép APAL 

▶ Giao diện cho máy tính và thiết bị máy tính bảng của bên thứ 
ba với mạng IP PRAESENSA

▶ Nối mạng IP trên Mạng Cục Bộ hiện có

▶ Kết nối Internet an toàn với Mạng cục bộ (LAN) của tòa nhà, 
radio trên Internet, phát nhạc trực tuyến và dịch vụ chuyển 
văn bản thành giọng nói

▶ Bộ nhớ trong cho thư viện thông báo và danh sách phát nhạc 
của doanh nghiệp

Phần Mềm Hệ Thống Âm Thanh Thông 
Báo Nâng Cao (APAL) 
▶ Chức năng nâng cao để phát thanh, thông báo, chuyển đổi 

nội dung chữ thành âm nói, truyền thanh Internet, quản lý 
nhạc và thực hiện sự kiện theo lịch đạt chất lượng cao.

▶ Hỗ trợ các thiết bị cá nhân như máy tính và máy tính bảng 
không dây của bên thứ ba

▶ Khả năng đặt cấu hình hồ sơ nhóm người dùng cho các cấp 
truy cập khác nhau

▶ Mỗi thiết bị người dùng được kết nối yêu cầu một giấy phép 
phần mềm

Ðiểm nổi bật trên giao diện người dùng:

Menu bắt đầu đơn 
giản, được tối ưu 
hóa cho hoạt động 
sử dụng trên bảng 
điều khiển cảm ứng 
10" sẽ giúp dễ dàng 
tìm thấy nhiệm vụ 
mong muốn.

Quy trình làm việc từng bước, phòng ngừa lỗi sẽ 
hướng dẫn nhân viên vận hành cho đến khi thông 
báo được ghi âm và phát thành công tới các khu vực.

Nội dung mô tả đầy đủ bằng văn bản và tùy chọn nghe trước 
giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông báo phù hợp trong giây lát.

Một thư viện với nhiều mẫu văn bản khác nhau hỗ trợ nhân 
viên vận hành xây dựng thông báo trực tiếp hoặc thông báo 
chuyển văn bản thành giọng nói.

Chức năng lên lịch linh hoạt cho phép lập kế hoạch và chỉ định 
phát thông báo, chuông hoặc nhạc nền một lần hoặc lặp lại, vào 
những thời điểm cụ thể. 

Quản lý cài đặt nhạc nhanh chóng và dễ dàng – chọn nguồn, 
tắt tiếng và điều chỉnh âm lượng.

Sử dụng hình ảnh 
của các khu vực 
trong tòa nhà của 
riêng bạn để nhanh 
chóng định hướng 
và làm cho việc phân 
công theo khu vực 
trở nên đơn giản. 
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Cấu hình đơn giản và hiệu quả
Giao diện người dùng có thiết kế giúp thuận tiện hóa nhiệm vụ 
của người quản lý và quản trị hệ thống. Việc điều chỉnh hàng ngày 
và thay đổi nhỏ không cần phải nhờ đến chuyên gia AV thiết lập 
hệ thống PRAESENSA. Người quản trị có thể dễ dàng tự mình lập 
cấu hình các tính năng cơ bản. Nếu có thay đổi về nhân sự, có 
thể dễ dàng thêm hoặc loại bỏ nhân viên vận hành bằng tên, mật 
khẩu và hồ sơ người dùng của họ. Ngoài ra, không còn khó khăn 
khi sử dụng thay đổi tại các khu vực khác nhau của tòa nhà. Phần 
mềm cho phép chỉ định từng tên, hình ảnh và biểu tượng cho tất 
cả các khu vực để nhận dạng trực quan một cách dễ dàng và 
nhanh chóng. Có thể bật hoặc tắt các nút điều khiển chọn nguồn 
nhạc hoặc âm lượng cho mỗi vùng. Người quản trị có thể lưu cài 
đặt nhạc để sử dụng mặc định bằng cách chạm vào nút bất kỳ lúc 
nào nhân viên vận hành không biết chắc đúng cài đặt âm lượng.  

Hệ thống có tính linh hoạt cao và chấp nhận nhiều tệp âm thanh 
khác nhau, giúp dễ dàng tải lên nhạc hoặc thông báo ghi âm 
sẵn. Bạn cũng có thể tạo các bản ghi âm trực tiếp của riêng 
mình. Thư viện thông báo lưu trữ tất cả các tệp theo chủ đề, có 
tùy chọn thêm mô tả chi tiết. Có thể hiển thị kịch bản mẫu cho 
các thông báo trên màn hình để gửi thông điệp nhất quán và tạo 
thông báo tổng hợp thông qua chức năng chuyển văn bản thành 
giọng nói.

Phát trực tuyến âm thanh dễ dàng và an toàn 
Máy chủ APAS hoạt động như một cổng vào mạng 
PRAESENSA, cung cấp các tính năng bảo vệ hiện đại cho dịch 
vụ phát trực tuyến an toàn qua Internet, chống giả mạo và bảo 
trì từ xa.

Hỗ trợ quản trị viên làm tất cả các nhiệm vụ


