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u Interface PC para utilizadores com vista sinóptica da
localização das zonas em janelas separadas

u Acesso configurável para diversos utilizadores

u Controlo de chamadas e de música ambiente

u Assistência para diversos controladores de rede
como se fosse um sistema único

O PRS‑CSC PC Call Station Client é um cliente do
PRS‑SWCS PC Call Server e tem de ser utilizado em
conjunto com esta aplicação. Pode ser utilizado com o
Windows XP/Vista/7, no mesmo PC que o PRS‑SWCS
PC Call Server ou em PC diferentes. É possível instalar
um número quase ilimitado de PRS‑CSC PC Call
Station Client e utilizá-los ao abrigo da mesma licença.

Funções

Interface do utilizador
O PRS‑CSC PC Call Station Client estabelece uma
interface gráfica com o utilizador em que este pode
seleccionar chamadas predefinidas, adicionar ou
remover zonas da chamada predefinida clicando em
ícones distribuídos por um sistema gráfico e, de
seguida, iniciar, interromper e/ou cancelar essa
chamada.
É possível que existam diversas chamadas activas em
simultâneo no mesmo cliente.
O aspecto do ícone de zona indica o estado de cada
zona. A biblioteca de ícones de zona e cores de fundo
pode ser modificada pelo cliente.
A selecção da fonte de música ambiente e do
respectivo volume pode ser seleccionada e controlada
por zona. A definição actual da fonte e do volume é
indicada no ícone de zona relativo a cada zona.

Configuração
Na configuração do PRS‑SWCS PC Call Server são
definidos os direitos de acesso por utilizador, por
exemplo, o direito de iniciar determinadas chamadas
predefinidas ou de aceder a determinadas zonas ou
áreas.
É possível adicionar à interface do utilizador um
logótipo da empresa ou local onde o PRS‑CSC PC Call
Station Client está localizado. É ainda possível
seleccionar diversos idiomas de uma lista de idiomas
suportados.

Peças incluídas

1 Licença PRS‑CSC PC Call Station Client

Como encomendar

PRS‑CSC PC Call Station Client
Uma licença para uma interface de utilizador de
consola de chamada controlada por rato ou por toque,
programável, com base em PC, com selecção de zona
sinóptica e indicação de estado, a ser utilizada com o
Praesideo PC Call Server.
N.º de encomenda PRS-CSC



PRS-CSC-E Código electrónico do PC Call Station Client
Uma licença para uma interface de utilizador de
consola de chamada controlada por rato ou por toque,
programável, com base em PC, com selecção de zona
sinóptica e indicação de estado, a ser utilizada com o
Praesideo PC Call Server, código electrónico.
N.º de encomenda PRS-CSC-E

PRS‑SWCS PC Call Server
Uma licença para um servidor de chamadas com base
num PC Windows, utilizado para alojar vários clientes
da consola de chamada de PC ou clientes de interface
telefónica numa rede TCP/IP, suporta sistemas com
vários controladores de rede, licença para
1 controlador de rede incluída.
N.º de encomenda PRS-SWCS

PRS‑SWCSL Licença PC Call Server NCO
Uma licença para expandir o PC Call Server com
1 controlador de rede adicional, a ser utilizado com o
Praesideo PC Call Server.
N.º de encomenda PRS‑SWCSL

PRS‑SWCSL‑E Código electrónico da licença PC Call Ser-
ver NCO
Uma licença para expandir o PC Call Server com
1 controlador de rede adicional, a ser utilizado com o
Praesideo PC Call Server.
N.º de encomenda PRS-SWCSL-E
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