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VYVOLÁVACÍ SYSTÉMY

Virtuální displej halový ITVDxx001
Běžnou alternativou ke klasickým diodovým displejům jsou již
delší dobu LCD, nebo plazma obrazovky.
Zapojení této nové technologie do vyvolávacích systémů přináší
nové funkce a možnosti. Mimo informací o číslech volaných klientů
je možno zobrazit i další uživatelem definované informace.
Video nebo obrazová prezentace je vhodná pro propagaci instituce,
nebo využitelná pro zobrazení reklamy. Celá řada našich zákazníků
pronájmem tohoto reklamního prostoru třetím stranám využívá
svůj vyvolávací systém i ke komerčním účelům.
Možnost zobrazení textové informace slouží buď pro zobrazení
předvoleného textu, nebo je zde možné zobrazovat aktuální,
nebo urgentní informace ze strany obslužných pracovišť.
Displej je řízen samostatným počítačem, který s vyvolávacím
systémem dále komunikuje pomocí LAN sítě.
Virtuální halový displej podporuje modul QVOICE, který slouží
k hlasovému vyvolávaní klientů. Ve chvíli, kdy je systémem volán
klient na některé pracoviště, tak zároveň s vizuálními údaji QVOICE
oznamuje číslo klienta a pracoviště, které jej volá, akustickou
formou. Předdefinovanou formu hlášení ve tvaru „Klient číslo
xxx na přepážku yy“ je možné různě modifikovat na přání zákazníka.
Zavedení modulu hlasového vyvolávání je součástí moderního
trendu uzpůsobování služeb pro zdravotně postižené, nebo jinak
znevýhodněné občany. Užití tohoto modulu ve vyvolávacím systému
podstatnou měrou ulehčuje použití vyvolávacího systému pro nevidomé, nebo zrakově slabé návštěvníky
instituce.

Charakteristika
Technicky je LCD displej monitorem řídícího počítače, s kterým je propojen VGA, nebo DVI kabelem
Standardní rozdělení sektorů obrazovky 50% vyvolávací systém, 50% video prezentace a spodní část
pro běžící text lze upravit na přání zákazníka
Podklad obrazovky lze uzpůsobit designu uživatele, například včetně zobrazení jeho loga.
Podpora modulu QVOICE

www.tetronik.cz

Technické parametry
Napájecí napětí:

230 V DC

Komunikace:

VGA, DVI

Doporučené rozměry:

uhlopříčka v palcích (32 až 46”), ITVDxx001, kde xx je uhlopříčka

Pracovní rozsah teplot:

-5°C až +40°C

Doporučené a volitelné příslušenství
Název

kat. ozn.

Název

kat. ozn.

Kiosek 19”

QVL192

Ovládací software

QWIN

Kiosek 27”

QVL272

Modul hlasového vyvolávaní

QVOICE

Displej přepážkový

QDP

