
Büyük Bina Kompleksleri için 
Genel Seslendirme Sistemleri
Bosch ve Sittig'den entegre bir çözüm

Pazar gereksinimleri
7/24 Sorunsuz şekilde kullanılması için, Genel Seslendirme 
Sisteminin tamamı tek bir kontrol noktasından akıllı ve 
kolay bir şekilde izlenebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. 
Genel Seslendirme sistemleri, diğer sistemlere arayüzler 
sağlamanın yanı sıra sorunsuz, uygun maliyetli entegrasyon 
ve kurulum için yüksek esneklik sunan, ölçeklenebilir, 
geleceğe hazır teknoloji içeren çeşitli BT ortamlarına 
sorunsuz bir şekilde entegre olmalı. 

Çözümümüz: Sorunsuz entegrasyon ve çok 
sayıda işlev
Bosch PRAESENSA Genel Seslendirme ve Acil Anons 
sistemi ile birlikte kullanıldığında Sittig'in IP tabanlı anons 
teknolojisi, en yüksek kalitede manuel ve otomatik 
anonsları yönetmek için çok çeşitli işlevler sunar. 
Bu, Sittig ve Bosch'un en iyi genel seslendirme sistemlerini 

birleştiren, yüksek otomasyon derecesine sahip tamamen 
IP tabanlı birleşik bir çözümdür. 

▶ Bosch PRAESENSA, IP tabanlı, tam donanımlı genel 
seslendirme ve acil anons sistemidir. Kullanım kolaylığı 
unutulmadan tasarlanan PRAESENSA, kolay montaj ve 
entegrasyon imkanının yanı sıra kullanımı kolay arayüz 
ile üstün ses kalitesi sunar. IP bağlantısı, akıllı güç 
konsepti ve entegre yedeklerin birleşimi, merkezi 
ve merkezi olmayan topolojiler için eşit derecede 
uygun olan son derece uygun maliyetli bir çözüm sunar.

▶ Sittig'den PAXGuide sistemi, birçok müşterinin 
ihtiyacına mükemmel uyan modüler 
bir yaklaşımdır. Ana sisteme, farklı 
kullanım durumları için, metin okuma, 
havaalanı çalışma veritabanı arayüzü, 
uçuş bilgi ekranı sistemi arayüzü, 

Zorluklar
Havaalanları, alışveriş merkezleri, tren istasyonları veya endüstriyel tesisler gibi büyük 
bina kompleksleri, uzun mesafelerde çok sayıda bölgeye yüksek miktarda anonsu 
yönetme konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Bina büyüdükçe genel 
seslendirme sistemi daha karmaşık hale gelir. Bu, ek işlevler gerektirir ve çeşitli 
sistemleri entegre ve kontrol ederken sorunlar yaratır.



kamera sistemleri arayüzü, web tarayıcı arayüzü, birden 
fazla web kullanıcı arayüzü ve daha bir çok modül gibi 
büyük bir genişletme modülü kütüphanesi eklenebilir. 

Sittig ayrıca, Sittig Cloud'da veya müşterinin sitesinde 
özel bir bulutta barındırılan PAXGuide Cloud ile yalın, 
bulut tabanlı bir otomatik anons sistemi sunar.

Sistem entegratörü/teknisyen açısından avantajları:
▶ Mevcut BT altyapısını kullanan IP tabanlı teknoloji
▶ Kamera sistemleri için arayüzler
▶ Çeşitli veritabanları için arayaüzler (ör. AODB)
▶ Her hoparlör hattını kontrol etmek için Bosch 

PRAESENSA sistemiyle güçlü entegrasyon
▶ Birden fazla Praesensa sistemi ara bağlantısı
▶ PRAESENSA sisteminin diğer Genel Seslendirme 

sistemleriyle bağlantısı 
▶ Bosch PRAESIDEO sistemleriyle geriye dönük 

uyumluluk 
▶ Farklı kullanım durumları için tasarlanmış birden 

fazla web uygulaması
▶ Tesis içinde veya bulutta barındırılan

Operatör/sahibi açısından avantajları:
▶ Kullanıcı dostu çalışma ve kapsamlı kontrol seçenekleri 

sunar (PRAESENSA) 
▶ Sezgisel kullanıcı arayüzü (PRAESENSA) 
▶ Akıllı güç konsepti sayesinde düşük maliyetli, enerji 

tasarrufu sağlayan çözüm (PRAESENSA)
▶ Entegre yedeklerle arızasız çözüm (PRAESENSA)
▶ Manuel ve otomatik anonslar
▶ Metin okuma ve insan sesli konuşma modülleri

Son kullanıcı açısından avantajları:
▶ Bina genelinde en yüksek anlaşılırlığa sahip anonslar
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