
 

 
 
 

 
Létrehozás dátuma: 2014.08.28 12:58  1. oldal, összesen: 4  

 
 

PROCONTROL ELECTRONICS LTD 

www.procontrol.hu 

Workstar35 AudioGuide 

 

Workstar35 AudioGuide 

Múzeumi tárlatvezető hangrendszer  
 
A Procontrol Workstar 35 

AudioGuide digitális 

tárlatvezető eszköz a látogatók 

által egyénileg használható 

intelligens MP3 hanglejátszó.  

 

Típusai:  

 Workstar35-RFID 

AudioGuide: múzeumi 

tárlatvezető, színes LCD 

kijelzővel, RFID 

proximity 

kártyaolvasóval. Ha a 

bejáratnál kapott 

Workstar35-RFID AudioGuide készülékkel a műtárgy mellé kihelyezett RFID jeladót beolvassa, az 

automatikusan elindítja a kapcsolódó hanganyag lejátszását a kívánt nyelven. (Emellett a 

műtárgyak mellett kihelyezett szám beírásával is elindítható a hanglejátszás.) 

 Workstar35 AudioGuide: AudioGuide múzeumi tárlatvezető, színes LCD kijelzővel. A 

hagyományos működésű tárlatvezető eszköz. A hanganyag kiválasztása a készülék 

billentyűzetével lehetséges. A műtárgyak mellett kihelyezett szám beírásával indítja el a lejátszást. 

 

A múzeumokban gyakran előforduló probléma, 

hogy éppen nincs olyan nyelvet beszélő kolléga, 

aki segíthet a betérő látogatónak. A múzeum ilyen 

esetben kényelmetlen helyzetbe kerülhet. Arra sem 

lehet felkészülni, hogy minden műtárgy mellé 

kitegyük akár 6-7 nyelven az ismertetőt. 

Kimondottan csúnyán néz ki, ráadásul nem is 

praktikus a sok, tömör szöveggel megrakott tábla. 

 

A mai látogatók már nem szívesen olvasnak 

hosszú szövegeket. A szöveges ismertetők 

azonban fontos szerepük van a kiállítás jobb 

megértésében. Ráadásul gondot jelenthet, hogy 

hol az ismertető szöveget, hol pedig a kiállított tárgyat kell figyelmesen megnézni. Nem beszélve a 

gyengén-látókról, akik az adott apró betűket talán el sem tudják olvasni. A fenti problémák kiküszöbölésére 

fejlesztettük ki az AudioGuide rendszert. 

http://www.procontrol.hu/
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Workstar35 AudioGuide, a személyes idegenvezető 

 

A Procontrol AudioGuide kinézetre olyan, mint egy 

mobiltelefon, melyhez fülhallgató csatlakozik. A látogató 

akár a nyakába akaszthatja, és szabadon, függetlenül 

élvezheti a kiállítást.  

Több mint a hagyományos készülék! Az RFID típus 

beépített RFID kártyaolvasóval sokkal egyszerűbb 

használatot tesz lehetővé. A műtárgyak mellett RFID 

jeladók vannak kihelyezve. Ha a látogató az RFID 

AudioGuide készüléket a jeladó közelébe tartja és lenyomja 

az Olvasás gombot, a készülék érzékeli a műtárgy RFID 

azonosítóját, és lejátssza az aktuális helynek (kiállítási 

tárgynak) megfelelő ismertetőt.  

 

A rendszer kialakításánál fontos szempont volt, hogy a látogatót ne kényszerítsük arra, hogy csak adott 

útvonalon és adott sebességgel haladjon végig a kiállításon. Célunk, hogy minél több értékes percet töltsön 

a műtárgyak világában. A készülék kiadásakor a múzeumi személyzet előre kiválaszthatja az adott vendég 

által kívánt idegenvezetés nyelvét – ha ez nem a magyar - így a vendég ettől is megkímélhető.  

 

A készüléken elhelyezett nyomógombok a hangerő szabályozását és az idegenvezetés újra lejátszását 

http://www.procontrol.hu/
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teszi lehetővé. A készülék olyan egyszerű, hogy kezeléséhez használati utasítás nem szükséges. 

A készülékben tetszőleges számú idegen nyelvű anyag elhelyezhető, a teljes mennyiséget csak a microSD 

memóriakártya kapacitása határozza meg. A beépített akkumulátorok paraméterei lehetővé teszik, hogy a 

készülékek egész nap, utántöltés nélkül használhatók, a látogatás végén azonnal újra kiadhatók. 

 

A készülék kijelzőjén megjelenik a hallgatott ismertető címe. 

Csatlakoztatható fülhallgató is, a kényelmesebb használathoz. 

 

További extrák: 

Látogatási térkép, helymeghatározóval 

Kíváncsi merre jár a 06-os számú AudioGuide? Szeretné 

ügyfeleinek publikálni a kiállításból ez idáig általa nem látogatott 

területet? 

Az AudioGuide készülékhez helymeghatározó kiegészítő is 

rendelhető, amivel folyamatosan nyomon követhető a készülék 

épületen belüli helyzete. A megfigyelt területekre a hosszú távú 

jeladó olvasóit kell az épületbe telepíteni. Az AudioGuide is képes 

nyilvántartást vezetni merre járt, melyik kiállítási tárgyaknál 

használták, másodperc pontos dátum idő bélyeggel ellátva.  

Tulajdonságok: 

 Tárlatvezető MP3 hanglejátszó  

 Egyszerűen használható 

 Digitális hangminőség 

 MP3 / WMA / AAC, Mono / stereo  

 21 gombos billentyűzet 

 Színes LCD kijelző 

 MicroUSB port 

 3,5 mm jack fülhallgató csatlakozó 

 Akkumulátor töltöttségi szint kijelző 

 A hanganyagok szerkeszthetők, 

cserélhetők 

 Állítható hangerő 

 Akár 10 órányi folyamatos 

működés töltés nélkül 

 A látogatott kiállítási tárgyakról másodperc pontos dátum idő naplót vezet 

 Maximum 32GB microSD memóriakártya kezelése 

 Beépített 125 kHz RFID proximity olvasó (WorkStar35-RFID típus esetén) 

 A készülék menüje és a lejátszott hanganyagok nyelve is válaszható. A magyar, angol, német, 

román nyelv alapértelmezetten elérhető, egyéb nyelvek igényelhetők rendeléskor. 

 Alapértelmezett beállítás szerint 20mp inaktivitás után Standby üzemmódra vált (ha nincs aktív 

lejátszás folyamatban)  

 Beépített hangjelző 

http://www.procontrol.hu/
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 Szabotázsvédelem, a készülékház megbontása esetén figyelmeztető hangjelzés 

A csomag tartalma: 

 Workstar35 AudioGuide múzeumi tárlatvezető készülék LCD kijelzővel 

 Li-ion akkumulátor 

 Akkutöltő 

 Fülhallgató  

 1GB (1024Mb) SD kártya 

 Szállítmányonként 1db demo proximity kártya RFID típus esetén 

 Szállítmányonként 1 db USB összekötő kábel 

Opciók: 

 USB összekötő kábel 2.0 A/micro B 1,8m 

 RFID ISO proximity jeladó, kártya színesen nyomtatva, RFID proximity Clamshell kártya üres fehér, 

sorszámmal, vagy egyéb szögelhető jeladók a műtárgyak mellé 

 Fejhallgató 

 SD kártya Kingston 8GB (kb. 130 órányi MP3 hanganyag tárolására, 128 kbps bitsebességgel)  

 Külső USB kártyaolvasó a jeladók könnyebb beazonosításához, olvasáshoz az adminisztrátoroknak 

 Nyakszalag a könnyebb hordozhatósághoz 

 Beépített Wi-Fi 

 FM helyi rádió 

 Bluetooth vezeték nélküli adatátvitel (Headset nem) 

Felhasználási területek: 

 Múzeum, képtár 

 Kiállítás, tárlat 

 Botanikus kert, füvészkert, park 

 Állatkert, zoo, vadaspark, akvárium 

http://www.procontrol.hu/

