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u PC-interface voor operators met synoptische
weergave van zonelocaties in vensters met
tabbladen

u Te configureren toegang voor verschillende
gebruikers

u Oproep- en achtergrondmuziekbeheer

u Ondersteuning voor meerdere netwerkcontrollers
als één systeem

De PRS-CSC PC-oproeppostclient is een client van de
PRS-SWCS PC-oproepserver en moet in combinatie
met de PRS-SWCS PC-oproepserver worden gebruikt.
De client werkt met Windows XP / Vista / 7 en kan op
dezelfde pc als de PRS-SWCS PC-oproepserver of op
andere pc's worden gebruikt. Een nagenoeg onbeperkt
aantal PRS-CSC PC-oproeppostclients kan onder
dezelfde licentie worden geïnstalleerd en gebruikt.

Basisfuncties

Gebruikersinterface
De PRS-CSC Praesideo Call Station Software heeft een
grafische gebruikersinterface waarin de operator
vooraf gedefinieerde oproepen kan selecteren en
zones kan toevoegen aan of verwijderen uit een vooraf
gedefinieerde oproep door op zonepictogrammen in
een grafische systeemweergave te klikken en
vervolgens de oproep te starten, beëindigen en/of af
te breken.
Meerdere oproepen kunnen tegelijkertijd vanaf
dezelfde client actief zijn.
Het uiterlijk van de zonepictogrammen geeft de status
van elke afzonderlijke zone aan. De bibliotheek van
zonepictogrammen en achtergrondkleuren kan door de
klant worden gewijzigd.

Bovendien kunnen bron en volume van de
achtergrondmuziek worden geselecteerd en per zone
worden beheerd. De daadwerkelijke bron- en volume-
instellingen worden in het zonepictogram voor elke
zone weergegeven.

Programmering
In de configuratie van de PRS-SWCS Praesideo Call
Station Software worden toegangsrechten per
gebruiker ingesteld, bijvoorbeeld het recht om
bepaalde vooraf gedefinieerde oproepen te starten of
toegangsrechten tot bepaalde zones of overzichten.
Een logo van het bedrijf of de locatie waar de PRS-
CSC Praesideo Call Station Software zich bevindt kan
aan de gebruikersinterface worden toegevoegd.
Bovendien kunnen verschillende talen voor de
gebruikersinterface worden geselecteerd uit een
alsmaar groeiende lijst met ondersteunde talen.

Meegeleverde onderdelen
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Bestelinformatie

PRS-CSC Praesideo Call Station Software
Een licentie voor een via aanraking of een muis
bestuurde gebruikersinterface van een pc-oproeppost
met synoptische zoneselectie en statusindicatie, te
gebruiken met oproepserver op een Praesideo-pc.
Opdrachtnummer PRS-CSC

PRS-CSC-E PC Call Station Software, E-code
Een licentie voor een via aanraking of een muis
bestuurde gebruikersinterface van een pc-oproeppost
met synoptische zoneselectie en statusindicatie, te
gebruiken met oproepserver op een Praesideo-pc, E-
code.
Opdrachtnummer PRS-CSC-E

PRS‑SWCS Praesideo Call Server software
Een licentie voor een oproepserver op een Windows-
pc, gebruikt voor van meerdere pc-oproeppostclients
of telefooninterfaceclients in een TCP/IP-netwerk,
ondersteunt systemen met meerdere
netwerkcontrollers, licentie voor 1 netwerkcontroller
inbegrepen.
Opdrachtnummer PRS-SWCS

PRS-SWCSL NCO-licentie voor oproepserver
Een licentie voor uitbreiden van de pc-oproepserver
met 1 extra netwerkcontroller, te gebruiken met de
oproepserver op een Praesideo-pc.
Opdrachtnummer PRS‑SWCSL

PRS-SWCSL-E NCO-licentie voor oproepserver E-code
Een licentie voor uitbreiden van de pc-oproepserver
met 1 extra netwerkcontroller, te gebruiken met de
oproepserver op een Praesideo-pc.
Opdrachtnummer PRS-SWCSL-E
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