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u Η διασύνδεση υπολογιστή για χειριστές με συνοπτική
προβολή θέσεων ζώνης σε παράθυρα με καρτέλες

u Διαμορφώσιμη πρόσβαση για διαφορετικούς χρήστες

u Έλεγχος κλήσεων και μουσικής υποβάθρου (BGM)

u Υποστήριξη πολλών ελεγκτών δικτύου ως ένα
σύστημα

Το πρόγραμμα-πελάτης σταθμού κλήσεων υπολογιστή
PRS‑CSC είναι ένα πρόγραμμα-πελάτης του διακομιστή
κλήσεων υπολογιστή PRS‑SWCS και πρέπει να
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το διακομιστή
κλήσεων υπολογιστή PRS‑SWCS. Λειτουργεί με
Windows XP / Vista / 7 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στον ίδιο υπολογιστή με το διακομιστή κλήσεων
υπολογιστή PRS‑SWCS ή σε διαφορετικούς
υπολογιστές. Μπορεί να εγκατασταθεί και να
χρησιμοποιηθεί υπό την ίδια άδεια χρήσης σχεδόν
απεριόριστος αριθμός προγραμμάτων-πελατών σταθμού
κλήσεων υπολογιστή PRS‑CSC.

Περιγραφή λειτουργ.

Διασύνδεση χρήστη
Το πρόγραμμα-πελάτης σταθμού κλήσης υπολογιστή
PRS‑CSC παρέχει μια γραφική διασύνδεση χρήστη στο
χειριστή, όπου ο χειριστής μπορεί να επιλέγει
προκαθορισμένες κλήσεις, να προσθέτει ή να καταργεί
ζώνες από τη συγκεκριμένη προκαθορισμένη κλήση,
κάνοντας κλικ στα εικονίδια ζωνών σε μια γραφική
διάταξη συστήματος, και κατόπιν να ξεκινά, να σταματά
ή/και να ματαιώνει αυτήν την κλήση.
Πολλές κλήσεις μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα
από το ίδιο πρόγραμμα-πελάτη.

Η εμφάνιση των εικονιδίων ζωνών δείχνει την
κατάσταση κάθε ζώνης. Η βιβλιοθήκη των εικονιδίων
ζωνών και των χρωμάτων φόντου μπορεί να
τροποποιηθεί από το πρόγραμμα-πελάτη.
Επιπλέον, η επιλογή πηγής μουσικής υποβάθρου (BGM)
και η ένταση ήχου μπορεί να επιλεγεί και να ελεγχθεί
ανά ζώνη. Η πραγματική ρύθμιση πηγής και έντασης
ήχου εμφανίζεται στο εικονίδιο ζώνης για κάθε ζώνη.

Διαμόρφωση
Στη διαμόρφωση του Διακομιστή κλήσης υπολογιστή
PRS‑SWCS, τα δικαιώματα πρόσβασης ανά χρήστη είναι
καθορισμένα, π.χ. το δικαίωμα έναρξης ορισμένων
προκαθορισμένων κλήσεων ή πρόσβασης σε ορισμένες
ζώνες ή επισκοπήσεις.
Ένα λογότυπο της εταιρείας ή της τοποθεσίας όπου
βρίσκεται το Πρόγραμμα-πελάτης σταθμού κλήσης
υπολογιστή PRS‑CSC μπορεί να προστεθεί στη
διασύνδεση χρήστη. Επίσης, μπορούν να επιλεγούν
διαφορετικές γλώσσες χρήστη από μια ολοένα και
μεγαλύτερη λίστα υποστηριζόμενων γλωσσών.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

1 Άδεια Προγράμματος-πελάτη σταθμού κλήσης υπολογιστή
PRS‑CSC



Πληροφορίες παραγγελίας

Προγράμματα-πελάτες σταθμού κλήσης υπολογιστή
PRS‑CSC
Άδεια χρήσης για ένα προγραμματιζόμενο περιβάλλον
εργασίας χρήστη σταθμού κλήσεων υπολογιστή με
δυνατότητα ελέγχου μέσω αφής ή ποντικιού, με
συνοπτική επιλογή ζώνης και ένδειξη κατάστασης, για
χρήση με το διακομιστή κλήσεων υπολογιστή Praesideo.
Αρ. παραγγελίας PRS-CSC

Ηλεκτρονικός κωδικός προγράμματος-πελάτη σταθμού
κλήσης υπολογιστή PRS-CSC-E
Άδεια χρήσης για ένα προγραμματιζόμενο περιβάλλον
εργασίας χρήστη σταθμού κλήσεων υπολογιστή με
δυνατότητα ελέγχου μέσω αφής ή ποντικιού, με
συνοπτική επιλογή ζώνης και ένδειξη κατάστασης, για
χρήση με το διακομιστή κλήσεων υπολογιστή Praesideo,
Ηλεκτρονικός κωδικός Ε
Αρ. παραγγελίας PRS-CSC-E

Διακομιστής κλήσης υπολογιστή PRS‑SWCS
Άδεια χρήσης για διακομιστή κλήσεων υπολογιστή
Windows, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία
πολλών προγραμμάτων-πελατών σταθμού κλήσεων
υπολογιστή ή προγραμμάτων-πελατών τηλεφωνικής
διασύνδεσης σε ένα δίκτυο TCP/IP και υποστηρίζει
συστήματα με πολλούς ελεγκτές δικτύου.
Περιλαμβάνεται άδεια χρήσης για 1 ελεγκτή δικτύου.
Αρ. παραγγελίας PRS-SWCS

Άδεια NCO διακομιστή κλήσης υπολογιστή PRS‑SWCSL
Άδεια χρήσης για επέκταση του σταθμού κλήσεων
υπολογιστή με 1 πρόσθετο ελεγκτή δικτύου, για χρήση
με το διακομιστή κλήσεων υπολογιστή Praesideo.
Αρ. παραγγελίας PRS‑SWCSL

Ηλεκτρονικός κωδικός άδειας NCO διακομιστή κλήσης
υπολογιστή PRS‑SWCSL‑E
Άδεια χρήσης για επέκταση του σταθμού κλήσεων
υπολογιστή με 1 πρόσθετο ελεγκτή δικτύου, για χρήση
με το διακομιστή κλήσεων υπολογιστή Praesideo.
Αρ. παραγγελίας PRS-SWCSL-E

 

2 | Προγράμματα-πελάτες σταθμού κλήσης υπολογιστή PRS‑CSC

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:     
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

   

© BRobert Bosch S.A. 2015 | Υπόκειται σε αλλαγές και ενδεχόμενα σφάλματα
1861823371 | el, V5, 01. Ιούλ 2015


