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u Počítačové rozhraní pro operátory s přehledným
zobrazením umístění zón v oknech s kartami

u Konfigurovatelný přístup pro různé uživatele

u Řízení hlášení a hudby na pozadí

u Podpora více síťových řídicích jednotek jako
jednoho systému

Aplikace PRS‑CSC PC Call Station Client je klient
aplikace PRS‑SWCS PC Call Server a musí být použita
v kombinaci s touto aplikací. Lze ji používat
s operačním systémem Windows XP / Vista / 7, a to na
stejném počítači jako aplikaci PRS‑SWCS PC Call
Server nebo na jiných počítačích. Na základě stejné
licence může být instalován a používán téměř
neomezený počet aplikací PRS‑CSC PC Call Station
Client.

Funkce

Uživatelské rozhraní
Aplikace PRS‑CSC PC Call Station Client poskytuje
grafické uživatelské rozhraní pro operátora, v kterém
může zvolit předdefinovaná hlášení, přidávat nebo
odstraňovat zóny pro tato předdefinovaná hlášení
klepnutím na ikony zón v grafickém schématu systému
a pak hlášení spouštět, ukončovat nebo přerušovat.
Ze stejného klienta může být současně aktivováno více
hlášení.
Vzhled ikon zón znázorňuje stav každé zóny. Zákazník
může upravit knihovnu ikon zón a barev pozadí.
Pro každou zónu lze také vybrat zdroj hudby na pozadí
a zvolit a regulovat hlasitost. Aktuální zdroj a nastavení
hlasitosti jsou zobrazeny v ikonách pro jednotlivé zóny.

Konfigurace
V konfiguraci aplikace PRS‑SWCS PC Call Server se
nastavují přístupová práva pro jednotlivé uživatele,
např. právo spustit určitá předdefinovaná hlášení nebo
získat přístup k určitým zónám nebo přehledům.
Do uživatelského rozhraní lze přidat logo společnosti
nebo pracoviště, kde se nachází aplikace RS‑CSC PC
Call Station Client. Také lze zvolit různé jazyky pro
uživatele z rozrůstajícího se seznamu podporovaných
jazyků.

Zahrnuté díly

1 Licence pro aplikaci PRS‑CSC PC Call Station Client

Informace o objednání

PRS‑CSC PC Call Station Client
Licence pro programovatelné počítačové uživatelské
rozhraní stanic hlasatele, ovládané dotykem nebo myší,
se synoptickým výběrem zón a indikací stavu, je nutné
ji použít s aplikací Praesideo PC Call Server.
Číslo objednávky PRS-CSC



PRS-CSC-E Elektronický kód pro aplikaci PC Call Station
Client
Licence pro programovatelné počítačové uživatelské
rozhraní stanic hlasatele, ovládané dotykem nebo myší,
se synoptickým výběrem zón a indikací stavu, je nutné
ji použít s aplikací Praesideo PC Call Server,
elektronický kód.
Číslo objednávky PRS-CSC-E

PRS‑SWCS PC Call Server
Licence pro počítačovou aplikaci PC Call Server pro
operační systém Windows, která se používá
k hostování více klientů PC Call Station Client nebo
Telephone Interface Client v TCP/IP síti, podporuje
systémy s více síťovými řídicími jednotkami, součástí je
licence pro 1 síťovou řídicí jednotku.
Číslo objednávky PRS-SWCS

PRS‑SWCSL Licence pro aplikaci PC Call Server NCO
Licence pro rozšíření aplikace PC Call Server o 1 další
síťovou řídicí jednotku, je nutné ji použít s aplikací
Praesideo PC Call Server.
Číslo objednávky PRS‑SWCSL

PRS‑SWCSL‑E Licence pro aplikaci PC Call Server NCO
E‑code
Licence pro rozšíření aplikace PC Call Server o 1 další
síťovou řídicí jednotku, je nutné ji použít s aplikací
Praesideo PC Call Server.
Číslo objednávky PRS-SWCSL-E
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