SM8 MESSAGE MANAGER

Cyfrowy Odtwarzacz Komunikatów
z funkcją harmonogramu

Specjalnie zaprojektowane urządzenie dla
automatycznej emisji spotów reklamowych
(lub komunikatów) w sklepach, galeriach
handlowych i centrach rozrywki, które współpracujące z systemami rozgłaszania muzyki.

SUPERMARKETY

CENTRA ROZRYWKI

GALERIE HANDLOWE

58 SEKWENCJI
KOMUNIKATÓW

ODTWARZANE
w 8 STREFACH

CAŁKOWICIE
PROGRAMOWALNE

Umożliwia wysłanie do systemu nagłośnienia aż 58 różnych sekwencji komunikatów, w tym: 50 zaprogramowanych czasowo i dodatkowo 8 aktywowanych zewnętrznie.

Każda sekwencja może być odtwarzana
w wybranej spośród 8 stref.

Odtwarzanie każdej sekwencji jest ustalone przez datę rozpoczęcia i jej zakończenia.

Konfigurowane z przeglądarki internetowej i zapisywane w wewnętrznej
pamięci.
Urządzenie nie wymaga komputera.

Jednocześnie z odtwarzaną sekwencją
zestyk wyjściowy w strefie głośnikowej
jest aktywny.
Zestyki aktywują obwody priorytetowe we
wzmacniaczach i przełącznikach strefowych.

Ustalany jest dzień tygodnia, w którym
ma być odtwarzana sekwencja.
Uwzględnianie są święta i dni wolne.
Sekwencje mogą być wielokrotnie
powtarzane.

Głosowe komunikaty i spoty reklamowe, zapisane w pamięci odtwarzacza SM8 zintegrowanego z
systemem nagłośnienia, umożliwiają automatyczne wysyłanie ich do głośników 8-strefowej instalacji
nagłośnieniowej, zgodnie z ustawionym czasowym harmonogramem. Urządzenie działa autonomicznie a
komputer służy wyłącznie o ustawienia parametrów i konfiguracji zapisywanych na dysku plików MP3.

Cyfrowy odtwarzacz komunikatów i zapowiedzi lub
spotów reklamowych (SM8)
z funkcją harmonogramu
umożliwia wgranie do wewnętrznej pamięci plików
dźwiękowych (o maksymalnej pojemności 4 GB) a następnie odpowiednie zaprogramowanie do 50 sekwencji odtwarzających nagrania.
Każda sekwencja posiada
niezależne czasowe nastawy harmonogramu odtwarzania komunikatów lub spotów reklamowych.
Harmonogram oferuje wybór
dni świątecznych z datami
rozpoczęcia i zakończenia
emisji danej sekwencji, częstością emisji oraz ilością
powtórzeń w danej emisji.
Po zaprogramowaniu, urządzenie działa całkowicie autonomicznie, bez konieczności podejmowania działań
przez Użytkownika.

HARMONOGRAMY
Odtwarzacz SM8 umożliwia
ustawienie do 50 sekwencji
wiadomości, z których każda
może składać się
z 3 plików dźwiękowych.
Dostępne dla każdej
sekwencji ustawienia to :

Wyjście audio jest konfigurowalne w zakresie czułości
0 dB / -60 dB, z przednim
regulatorem głośności i towarzyszy mu przekaźnik
wyjściowy do aktywacji
ogólnego priorytetu. Odtwarzanie może być przypisane niezależnie do rożnych
stref, sterowanych za pomocą 8 zestyków (z
„otwartym
kolektorem”).
Ponadto „odtwarzacz” zawiera 8 styków wejściowych, które wprowadzają
specjalne,
priorytetowe
ustawienia na normalnych
ustawieniach, które umożliwiają aktywację - z przycisków lub zdalnych kontaktów - w dowolnym momencie w czasie odtwarzania
komunikatów.
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Każda wiadomość może
być dostarczona do jednego, kilku lub wszystkich obszarów objętych systemem
nagłośnienia budynku.
Programowanie czasu jest
bardzo obszerne, z datami
rozpoczęcia i zakończenia,
czasem zwolnienia, częstotliwością,
powtórzeniami,
świątecznymi wyjątkami i
świętami - system zawiera
zegar RTC (Real Time
Clock) i pamięć 4 GB.
Konfiguracja
urządzenia
odbywa się za pośrednictwem wbudowanej aplikacji
obsługiwanej z poziomu
przeglądarki
internetowej
przy użycia kabla łączącego komputer.
Dostęp chroniony jest hasłem.

aktywacja sekwencji komunikatów lub spotów reklamowych
zapisanie nazwy sekwencji komunikatów głosowych
wybieranie z listy plików wgranych do urządzenia
ustawienie limitu czasowego dla kolejnych plików
ustawienie przerwy pomiędzy odtwarzaniem plików
nastawianie ilość powtórzeń całej sekwencji
ustawianie daty i czas rozpoczęcia / zakończenia odtwarzania
ustawienie odtwarzania w zależności od dni świątecznych
wybór stref, w których ma być odtwarzana sekwencja
zapis nastaw lub przywrócenie „ustawienia fabrycznego”
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