TELEANNOUNCE
Telefon alapú üzenetközlő és távkapcsoló rendszer

A Hangkommunikátor
Az ipari, szolgáltatói és kereskedelmi műveletek
olyan modern és tartós kommunikációs
eszközöket igényelnek, melyek gondoskodnak
a zavartalan üzleti működésről.
A futurisztikus és felhasználóbarát Matrix
TeleAnnounce egy nagyteljesítményű, telefon
alapú üzenetközlő és távkapcsoló rendszer,
mely kifejezetten ipari és kereskedelmi
felhasználásra lett tervezve. Ideális alkalmazás
olyan esetekben, amikor több ember számára
kell hangüzentet küldeni.
A Matrix TeleAnnounce a következő lépcsőfok a
hangüzenetek közvetítésében tömegek számára.
Engedje meg a Matrix TeleAnnounce-nak, hogy
Önnek dolgozzon és élvezze a kényelmet és a
kifinomultságot.

www.matrixtelecom.hu

A következő lépcsőfok a nyilvános közzétételben.
A Matrix bemutatja a TeleAnnounce készüléket, a modern, telefon alapú üzenetközlő rendszert,
mellyel kényelmesen közölhet bármit, csak fel kell emelnie a kézibeszélőt. Egy egyedülálló
képességgel is rendelkezik, a világ bármely pontjáról közzé tehet bármit vagy vezérelhet valamilyen
eszközt. A rendszert csatlakoztathatja bármely telefonalközpont (PBX) mellékállomásához vagy
közvetlenül analóg fővonalra is.
A rendszer támogatja az egy vagy több erősítős üzemmódot, ezzel rugalmassá téve a csatlakoztatott
erősítők számát. Az újgenerációs kapcsolóplatform nem csak hangüzenetek közvetítését teszi
lehetővé a kiválasztott területekre, hanem különböző eszközök távoli vezérlésére is alkalmas.
A TeleAnnounce mikrovezérlő áramkör köré épült és a legkorszerűbb felületszerelt technológiával
(SMT) készült. Ez biztosítja a nagy megbízhatóságot, a jobb minőséget és az alacsony energiaigényt.
Ideálisan használható üzemekben, reptereken, bankokban, gyárakban, kórházakban, hotelekben és
bármilyen nyilvános helyen. A Matrix TeleAnnounce a következő lépcsőfok a tömegek felé irányuló
üzenetek közvetítésében.
Többzónás hangosbemondó
A Matrix TeleAnnounce használatával hangüzeneteket küldhet egy, néhány vagy az összes zóna
kimenetre, csak fel kell emelnie a mellékállomás telefonkészülékének kézibeszélőjét vagy közvetlenül
hívnia a fővonalat. Ez a különleges képesség lehetővé teszi, hogy akár a mobiltelefonjáról is
küldhessen üzeneteket. 7 különböző zónakimenet áll rendelkezésre, melyek mindegyikére különböző
információkat közölhet.
A rendszer biztonságos jelszóval védett, így csak a jogosult személyek használhatják a hangosbemondó
rendszert.
A Matrix TeleAnnounce képes lejátszani háttérzenét is az erre szolgáló beépített háttérzene bemenet
segítségével minden zónakimeneten. Ezáltal elkülönítheti a különböző rendszereket egymástól.
Vezérlőrendszer
A Matrix TeleAnnounce készülék relé kimeneteit 7 különböző eszköz vezérlésére is használhatja, akár
egyenként vagy a megfelelő kimeneteket kiválasztva együtt is. A kimeneteken 80-100W terhelésű
fogyasztót közvetlenül is csatlakoztathat. Nagyteljesítményű eszköz működtetéséhez kiegészítő
illesztő egység használata szükséges.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy vállalat nap, mint nap élvezze a kényelem világát. Intelligens
funkciója, hogy áramszünet esetén is tovább folytatható az adás. Áramszünet esetén megőrzi a
beállításokat és megjegyzi az utolsó parancsot, majd az áramszünet végén visszatér a korábbi
működéshez.
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Mondjon igent a jobb alternatívára a hagyományos hangosbemondó rendszer helyett

Bármely helyiségbe egyszerűen beszerelhető
A világ bármely pontjáról működtethető
Jogtalan használat elleni védelem (jelszavas)
Közlemény a kiválasztott zónákban
Külső eszközök vezérlése a rendszeren keresztül
Zenebejátszás külső eszközről a kiválasztott zónákba

Hagyományos rendszer
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
A Matrix TeleAnnounce széles körben felhasználható. Kiválóan alkalmas üzemek, bankok, múzeumok,
gyárak, repterek, színházak, hotelek, iskolák, kórházak, vasútállomások, lakónegyedek és
bevásárlóközpontok esetén. Néhány felhasználási módról, röviden:
Üzemi terület
Mivel gépek működnek benne és nagy a zaj, ezért a telefon nem mindig alkalmas arra, hogy üzenetet
adjunk át. Ehelyett a TeleAnnounce-t használva könnyedén elérhetünk valakit, vagy egy kiválasztott
területen tartózkodókat.
Repülőtér
A különböző üzenetek, különböző helyekre igyekvő utasokhoz kell, hogy eljussanak, mint biztonsági
ellenőrzés, érkezés, indulás, stb. Egy vészfelhívás estén pedig minden utashoz el kell jutnia az üzenetnek.
Amennyiben a TeleAnnounce készüléket telefonalközpont mellékállomásához csatlakoztatja és a
mellékállomáson vezeték nélküli telefont használ, rendkívül rugalmasan teheti közzé a közleményeket.
Iroda
Időnként nehéz megtalálni valakit, akinek üzenete vagy telefonhívása van. A hívást a leggyakrabban
megpróbálják azokra az állomásokra kapcsolgatni, ahol az érintett személy tartózkodhat. Használja
a TeleAnnounce-t üzenetküldésre, hogy az érintett személyt vagy személyeket bárhol megtalálja.
Kiegészítésképpen használhatja a TeleAnnounce-t különböző osztályoknak szóló üzenetek közlésére is.
Használhatja még csendes háttérzene lejátszására az irodában. A TeleAnnounce termék külső
eszköz vezérlési lehetőségét a biztonsági személyzet használhatja kapunyitásra, légkondicionáló
kikapcsolására, világítás kapcsolására, stb. A hívás továbbítható arra az állomásra, ami a hívott által
elérhető, vagy értesíthető a hívott, hogy telefonja van. Esetleg eljuttatható üzenet a különböző
osztályokhoz is.
Lakónegyed
A TeleAnnounce készüléket használhatja szivattyú, kapuvilágítás, kertvilágítás, stb. vezérlésére is.
Ezeket az eszközöket csatlakoztassa megfelelő módon a TeleAnnounce relé kimeneteihez és távoli
vezérlésükhöz csak fel kell hívnia egy telefonszámot.
Kórház
Az orvosok gyakran a kórház különböző helységeiben tartózkodnak. Őket vészhelyzet esetén vagy
nagyon fontos telefonhívás esetén sürgősen el kell érni. A TeleAnnounce készüléken keresztüli
üzenetküldéssel azonnali kapcsolat teremthető.

Analóg telefonvonali csatlakozás bemenet összekötése
telefonalközpont (PBX) mellékállomásával

Fővonal közvetlen csatlakoztatása az analóg
telefonvonali bemenethez

TECHNIKAI ADATOK
Bemeneti csatlakozás
Háttérzene (BGM) bemeneti csatlakozás
Nyilvános üzenetközlő (PAS) kimeneti csatlakozás
Relé kimenetek
Tápegység
Áramfelvétel
Méretek
Súly

1 (analóg telefonvonal bemenet [ FXO]) fővonalról vagy alközponttól (PBX)
1
7
7
90-265V AC, 47-63Hz
Maximum 10W
27cm × 28cm ×8cm
1,5 kg

Többszörös erősítő üzemmód







Egyszeres erősítő üzemmód

Erősítőt és hangszórót csatlakoztathat minden egyes PAS
kimenethez.
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy egy, néhány vagy az
összes zónára közleményt küldjön egyidejűleg.
Minden relé kimenetet felhasználhat alkalmazások
vezérlésére.





Csak egy erősítőt használhat, az üzenetek egy, néhány
vagy az összes zónán egyidejűleg kerülnek közlésre.
A relé kimenetek a különböző helyeken elhelyezett
hangszórókat vezérlik, melyeken az üzeneteket közölheti.

A Matrix
A Matrix ISO 9001 minősítéssel rendelkező, a világ egyik vezető telekommunikációs berendezéseket
gyártó vállalata. Termékei között egyaránt megtalálja a hagyományos és hibrid telefonközpontokat,
VoIP termékeket, GSM alkalmazásokat, üzenetrögzítő rendszereket és számos kiegészítő berendezést.
A folyamatosan megújuló technológiát alkalmazva és a telepítők, felhasználók érdekeit folyamatosan
szem előtt tartva, a Matrix mindig követi a telekommunikációs ipar változásait. Több, mint 1000000
telepített vonal, melyek száma naponta 1000 vonallal bővül, a telepített helyeken a Matrix több mint
10000000 hívást bonyolít naponta. Így a Matrix elnyerte a felhasználók elismerését és bizalmát az
egész ipar körében. Nem csoda, hogy a Matrix elnyerte a legjobb alközpont és telefonrendszer
gyártó díját.

www.matrixtelecom.hu

Magyarországon a Matrix Telecom Ltd. képviselete,
Matrix termékek importőre, kizárólagos forgalmazója:
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