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u PC-käyttöliittymäohjelmisto, jolla voi soittaa
puheluita Praesideo-järjestelmään

u VoIP-puhelinten suora tuki ja POTS-puhelinten tuki
ulkoisen käyttöliittymän kautta (ei sisälly
toimitukseen)

u Käyttöoikeudet määritettävissä käyttäjäkohtaisesti

u Kuulutukset tallennetaan ennen toistoa

u Tukee useita keskusyksikköjä kuin yhtenäistä
järjestelmää

PC-puhelinliitäntätyöasema on PC-
kuulutuskojetyöasema, jota on käytettävä PC-
kuulutuskojeen kanssa. Se toimii Microsoft Windows
XP:ssä ja Vistassa. PC-puhelinliitäntätyöasemaa on
käytettävä samassa tietokoneessa kuin PC-
kuulutuskojetta.

Perustoiminnot

VoIP-käyttöliittymä
PC-puhelinliitäntätyöasema toimii VoIP-puheluiden ja
Praesideo-PC-kuulutuskojeen välisenä käyttöliittymänä,
josta voidaan tehdä suoria kuulutuksia Praesideo-
järjestelmään puhelimella (sekä puhelinlaitteet että -
ohjelmistot). Perinteinen POTS-puhelin tai PBX-yhteys
voidaan muuntaa VoIP-puheluksi soitonohjauksen
yhdyskäytävän kautta (suosittelemme Cisco Linksys
SPA3102 -laitetta, mutta sitä ei toimiteta PRS-TIC-
laitteen mukana).

Äänivastausvalikko
Äänivastausvalikosta voidaan antaa soittajalle
palautetta mahdollisista valinnoista. Valintoja ovat
numerontunnistus ja käytönvalvonta sekä
esimääritetyn kuulutuksen valinta.

Esimääritetty kuulutus sisältää prioriteettitietoja ja
saattaa sisältää aloitus- ja lopetusäänimerkin,
esitallennettuja viestejä, vyöhykkeitä ja/tai
vyöhykeryhmiä sekä mahdollisuuden lisätä
kuulutukseen suoraa ääntä (ilmoituksen).
Äänivastausvalikon kautta soittaja voi lisätä
vyöhykkeitä tai vyöhykeryhmiä esimääritetyssä
kuulutuksessa määritettyyn sarjaan. Soittaja saattaa
saada kehotteen lisätä suoran ilmoituksen. Soittajan
ilmoitus tallennetaan tietokoneeseen, ja se toistetaan
kuulutuksen jälkeen.
Soittaja voi tehdä useita kuulutuksia useita kertoja
peräkkäin puhelimen kautta odottamatta, että
edellisen kuulutuksen lähetys päättyy. Viimeinen
kuulutus ja suora ilmoitus voidaan toistaa siten, että
tietoja ja suoraa ilmoitusta ei tarvitse lisätä uudelleen.
Äänivastausvalikon sisältöä voi muuttaa vaihtamalla
äänitiedostoja (gsm-muodossa). Siten
äänivastausvalikkoa voidaan mukauttaa eri kielille tai
asiakkaan mukaan. Mukana toimitetaan
äänenkäsittelyohjelmisto ja tiedostomuodon muunto-
ohjelma.



PC-kuulutuskoje
Koska Praesideo-PC-kuulutuskoje käsittelee puhelut,
voidaan käyttää suuria järjestelmiä, jotka sisältävät
useita keskusyksiköitä. PC-puhelinliitäntätyöasema on
PC-kuulutuskojeen osa. Tässä määritetään käyttäjä-/
kuulutuskohtaiset käyttöoikeudet, kuten oikeus
aloittaa tiettyjä esimääritettyjä kuulutuksia tai käyttää
tiettyjä vyöhykkeitä.
Puhelinsoittojen käyttöoikeus Praesideo-järjestelmiin
voidaan määrittää soittajille, jotka soittavat VoIP-
käyttöliittymästä. Soittajat tunnistetaan SIP-tilin
käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella, joten
erillistä numerontunnistusta ei tarvita
äänivastausvalikon kautta, mikä nopeuttaa soittamista.

Sisältää osat

Määrä Komponentti

1 PC-puhelinliitäntätyöaseman lisenssi

Tilaustiedot

PRS-TIC-PC-puhelinliitäntätyöasema
Lisenssi PC-pohjaiselle puhelinliitännälle, käytetään
Praesideo-PC-kuulutuskojeen kanssa soitettaessa
Praesideosta puhelinlinjan, matkapuhelimen ja VoIPin
kautta.
Tilausnumero PRS-TIC

PRS-TIC-E-PC-puhelinliitäntätyöaseman E-koodi
Lisenssi PC-pohjaiselle puhelinliitännälle, käytetään
Praesideo-PC-kuulutuskojeen kanssa soitettaessa
Praesideosta puhelinlinjan, matkapuhelimen ja VoIPin
kautta.
Tilausnumero PRS-TIC-E

PRS-SWCS-PC-kuulutuskoje
Lisenssi Windows PC -pohjaiselle kuulutuskojeelle,
isännöi useita PC-kuulutuskojetyöasemia tai
puhelinliitäntätyöasemia TCP/IP-verkossa, tukee
järjestelmiä, joissa on useita verkko-ohjaimia, sisältää
lisenssin yhdelle verkko-ohjaimelle.
Tilausnumero PRS-SWCS

PRS-SWCSL-PC-kuulutuskojeen NCO-lisenssi
Lisenssi, joka lisää PC-kuulutuskojeeseen yhden uuden
verkko-ohjaimen, käytetään Praesideo-PC-
kuulutuskojeen kanssa.
Tilausnumero PRS‑SWCSL

PRS-SWCSL-E-PC-kuulutuskojeen NCO-lisenssin E-koodi
Lisenssi, joka lisää PC-kuulutuskojeeseen yhden uuden
verkko-ohjaimen, käytetään Praesideo-PC-
kuulutuskojeen kanssa.
Tilausnumero PRS-SWCSL-E
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