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Tržní segment: Volný čas

2N® Netspeaker
Víc než jen audio systém

VHODNÉ PRO:
• ZÁBAVNÍ CENTRA
• ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
• AQUAPARKY
• WELLNESS

VÝHODY:
• INFORMAČNÍ HLÁŠENÍ PRO
NÁVŠTĚVNÍKY
• VYTVÁŘENÍ ZVUKOVÉ KULISY
PROSTŘEDÍ
• VYSÍLÁNÍ HUDBY
• VYUŽITÍ JAKO INTERAKTIVNÍ PANELY

2N® Netspeaker
Víc než jen audio systém

Pojem:

IP audio systém
Audio systémy potkáváme každý den na mnoha místech, aniž
si tento fakt vlastně uvědomujeme. Pokaždé, když vstoupíme
do obchodního domu, do banky, když čekáme na vlak či jedeme v metru, všude prostřednictvím různých audio systémů buď
hraje hudba, nebo promlouvají reklamní hlášky, informace o
příjezdech vlaků atp. Audio systémy tedy obecně slouží k informování nejširší veřejnosti, například zákazníků, zaměstnanců
nebo studentů, prostřednictvím zvukových oznámení.
Audio systémy jsou součástí našeho života již řadu desetiletí a po celou dobu plní
stejný účel. S nástupem IP technologií se ale zjednodušuje a zrychluje samotná
implementace a instalace těchto systémů a přibývají nové atraktivní možnosti
jejich využití. Dřívější limity, jako je nízký počet zón, s příchodem IP Audio Systému
2N® NetSpeaker zcela mizí. Například ve škole se čtyřiceti učebnami je možné, aby v
každé třídě byl z audio systému slyšet jiný zvukový obsah dle potřeb výuky.
Funkce: Tento moderní audio systém nabízí jako základ distribuci audio informací po
IP síti, tedy umožňuje centrálně hlásit či vysílat hudbu pro malé kavárny až po nadnárodní síťe restaurací, obchodů apod. S funkcí časového plánovače vyřeší potřebu
pravidelného zvonění, přehrávání reklamních hlášek, informačních upozornění atd.
Správa systému: Součástí systému je sada SW aplikací určených jak pro běžného
koncového uživatele (např. majitel kavárny využije jednoduchý 2N® NetSpeaker
player pro přehrávání playlistů oblíbené hudby), tak i pro správce systému, který přes
grafické rozhraní spravuje uživatele, zóny, playlisty, internetová rádia a nastavuje
pravidla distribuce zvukového obsahu.

Řešení

Informační bod u pavilonu
Na mnoha místech v zábavních parcích, v zoologických zahradách, ve wellness
zařízeních je snahou provozovatele nabudit atmosféru nějakého konkrétního
místa či prostředí, aby si návštěvníci lépe vychutnali celkový zážitek. Audio Systém
2N® NetSpeaker si s těmito požadavky hravě poradí a nabídne kromě akustického
podkresu atmosféry také interaktivní zážitek. Například při použití v ZOO ve vybraném pavilonu přehráváte reprodukovaný zvuk džungle a ve chvíli, kdy chce malý
návštěvník slyšet orangutana, stačí stisknout interaktivní tlačítko, které je připojeno
do NetSpeakeru. Aktivací spustí přehrávání souborů na vložené SD kartě. Po doznění
se zvuk vrací opět k původnímu podkresu džungle. V případě prioritních centrálních
hlášení pro celou ZOO či příslušný pavilon dojde k dočasnému přerušení podkresových zvuků.

Restaurace
Variabilita IP Audio Systému 2N® NetSpeaker umožňuje jeho integraci se všemi
doplňkovými službami v zábavních parcích, u stánků s občerstvením, v restauracích
atd. V běžném provozu bude hrát návštěvníkům z reproduktorů příjemná hudba. V
případě, že v restauraci připravují jídla na objednávku a obsluha potřebuje zákazníka
upozornit na výdej objednaného jídla, určitě ráda využije mikrofonu a existujících
reproduktorů. Naopak centrální hlášení pro celou ZOO, jako například upozornění na
blížící se zavírací dobu, budou mít nejvyšší prioritu, aby se dostala ke všem návštěvníkům, ať už se zrovna pohybují uvnitř pavilónů, v restauracích nebo u venkovních
expozic.

Máte-li zájem o náš produkt, volejte prosím +420 261 301 400,
nebo pošlete e-mail na adresu obchod@2n.cz. Více informací naleznete na www.2n.cz.

2N TELEKOMUNIKACE
Jsme mezinárodní firma se sídlem v České republice a zaměřujeme se na vývoj, výrobu a prodej IP interkomů. Na trhu působíme od
roku 1991 a v současné době máme 150 zaměstnanců. Jsme hrdí
na to, že se naše produktové portfolio vyznačuje vysokou kvalitou a
spolehlivostí. Naše interkomy patří k technologicky nejpokročilejším
produktům na trhu, což potvrzují důležité certifikace společností
Cisco či Avaya.
Díky vývojovému a výrobnímu zázemí a mnohaletým zkušenostem
můžeme pružně reagovat na požadavky trhu i jednotlivých zákazníků. Dokážeme vyřešit požadavky i těch nejnáročnějších klientů,
kterým nabízíme řešení na míru přesně podle jejich potřeb.
Neustále rozšiřujeme svoji působnost, obchodujeme s partnery z
více než 125 zemí a naše pobočky najdete po celém světě.
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