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u PC-käyttöliittymä käyttäjille, synoptinen näkymä
vyöhykkeiden sijainneista välilehdellisissä ikkunoissa

u Eri käyttäjille voi määrittää eri käyttöoikeudet

u Kuulutusten ja taustamusiikin hallinta

u Tukee useita keskusyksikköjä kuin yhtenäistä
järjestelmää

PRS-CSC-PC-kuulutuskojetyöasema on PRS-SWCS-PC-
kuulutuskojeen työasema, jota on käytettävä PRS-
SWCS-PC-kuulutuskojeen kanssa. Se toimii Windows
XP:ssä, Vistassa tai Windows 7:ssä, ja sitä voidaan
käyttää samassa PC-tietokoneessa kuin PRS-SWCS-PC-
kuulutuskojetta tai eri tietokoneissa. Samalla
lisenssillä voidaan asentaa ja käyttää lähes rajatonta
määrää PRS-CSC-PC-kuulutuskojetyöasemia.

Perustoiminnot

Käyttöliittymä
PRS-CSC-PC-kuulutuskojetyöasema tarjoaa käyttäjälle
graafisen käyttöliittymän, jossa käyttäjä voi valita
esimääritettyjä kuulutuksia, lisätä tai poistaa
vyöhykkeitä kyseisestä esimääritetystä kuulutuksesta
napsauttamalla vyöhykekuvakkeita graafisessa
järjestelmäasettelussa ja aloittaa, lopettaa ja/tai
keskeyttää kyseisen kuulutuksen.
Samassa työasemassa voi olla useita aktiivisia
kuulutuksia samanaikaisesti.
Vyöhykekuvakkeen ulkoasu osoittaa kunkin vyöhykkeen
tilan. Asiakas voi muuttaa vyöhykekuvakkeiden ja
taustavärien kirjastoa.
Myös taustamusiikin lähteen ja äänenvoimakkuuden
voi valita ja sitä voi hallita vyöhykekohtaisesti.
Todellinen lähde- ja äänenvoimakkuusasetus näkyvät
kunkin vyöhykkeen vyöhykekuvakkeessa.

Määrittäminen
PRS-SWCS-PC-kuulutuskojeessa määritetään
käyttöoikeudet käyttäjäkohtaisesti, esimerkiksi oikeus
aloittaa tiettyjä esimääritettyjä kuulutuksia tai käyttää
tiettyjä vyöhykkeitä tai yleiskatsauksia.
Käyttöliittymään voi lisätä sen yrityksen tai toimipaikan
logon, jossa PRS-CSC-PC-kuulutuskojetyöasema
sijaitsee. Myös käyttökielen voi valita jatkuvasti
kasvavasta tuettujen kielten luettelosta.

Sisältää osat

1 PRS-CSC-PC-kuulutuskojetyöaseman lisenssi

Tilaustiedot

PRS-CSC-PC-kuulutuskojetyöasema
Lisenssi PC-pohjaiselle ohjelmoitavalle kosketuksella
tai hiirellä ohjattavalle soittoaseman käyttöliittymälle,
jossa on synoptinen vyöhykkeen valinta ja tilan
ilmaisin, käytetään Praesideo-PC-kuulutuskojeen
kanssa.
Tilausnumero PRS-CSC



PRS-CSC-E-PC-kuulutuskojetyöaseman E-koodi
Lisenssi PC-pohjaiselle ohjelmoitavalle kosketuksella
tai hiirellä ohjattavalle soittoaseman käyttöliittymälle,
jossa on synoptinen vyöhykkeen valinta ja tilan
ilmaisin, käytetään Praesideo-PC-kuulutuskojeen
kanssa, E-tunnus.
Tilausnumero PRS-CSC-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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