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Zriadenie a údržba efektívneho
audiovizuálneho komunikačného systému

Spoločnosť dB audiovisueel vytvára, inštaluje, integruje a vykonáva údržbu kompletných zvukových a obrazových riešení na
riešenie komunikačných potrieb zákazníkov.
Skúsení technici spoločnosti dB audiovisueel dokážu naozaj efektívne inštalovať, integrovať a udržiavať zložité audiovizuálne
komunikačné systémy, a to aj vďaka spoľahlivým štítkom na označovanie káblov a komponentov.

Výzva
Otvorte dvere efektivite pri zriadení a údržbe systému
Riešenia na zvukovú a obrazovú komunikáciu od spoločnosti dB audiovisueel zahŕňajú veľké množstvo káblov, ktoré musia byť
zreteľne označené, čo je základným predpokladom efektívnej inštalácie, integrácie a údržby. Zložitejšie audiovizuálne systémy
zahŕňajú aj veľké množstvo HDMI, sieťových a zvukových portov, ktorých rýchlosť zapojenia závisí od ich správneho označenia.
Okrem toho spoločnosť dB audiovisueel potrebovala aj spoľahlivé štítky na organizačnú prípravu sedenia pri politických
diskusiách. Vopred označené miesta umožňujú spoločnosti dB audiovisueel identifikovať rečníka počas diskusie zobrazením
textu s menom v reálnom čase. Kamery, ktoré sa automaticky nasmerujú na ktoréhokoľvek rečníka, spoločne s kompletným
audiovizuálnym systémom vysielajúcim cez internet, umožňujú sprístupniť transparentnú politickú diskusiu v Holandsku
komukoľvek s pripojením na internet. Správna informácia o mene a politickej strane rečníka je dôležitým faktorom pre
zákazníkov spoločnosti dB audiovisueel aj širokej verejnosti. Spoľahlivé označenie sedenia umožňuje technikom spoločnosti
dB audiovisueel zaručiť správnu identifikáciu rečníkov.
Navyše bolo potrebné zaistiť, aby všetky štítky bolo možné tlačiť priamo na mieste pomocou praktických prenosných
tlačových systémov.
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Riešenie
Prenosné tlačiarne so spoľahlivými štítkami
Spoločnosť Brady predostrela samolaminovacie vinylové káblové štítky B-427, cenovo výhodné polyesterové štítky B-422
na komponenty a aj odolnejšie, žlté vinylové štítky B-595 na trvácnu identifikáciu káblov a komponentov. Ako riešenie
požiadavky na tlač na mieste vybrala spoločnosť Brady tlačiarne štítkov BMP41 a BMP61.

Samolaminovacie káblové štítky B-427 sa dajú ľahko nalepiť a ovinúť okolo
video-, audio- a sieťových káblov používaných spoločnosťou dB audiovisueel.
Štítok je vybavený priehľadnou laminačnou časťou, ktorá ovinutím prekryje potlač
a zachová ju v bezchybnom stave veľmi dlhý čas. Štítky na komponenty B-422
sú ideálnym riešením na označenie HDMI portov a zvukových vstupov a výstupov.
Terénnym pracovníkom pomáhajú rýchlo a správne pripojiť všetky káble. Štítky
B-595 predstavujú spoľahlivé riešenie na všeobecné potreby identifikácie.

Tlačiarne štítkov BMP41 a BMP61 automaticky rozpoznávajú všetky rolky
a kazety so štítkami, ktoré sa spoločnosť dB audiovisueel rozhodla používať.
Termotransferové tlačiarne štítkov sa kalibrujú automaticky a umožňujú tlač
okamžite po vložení spotrebného materiálu. Sú ľahko prenosné, vybavené
štandardnou klávesnicou a sú plne funkčné aj v samostatnom režime, vďaka
čomu umožňujú výnimočne jednoduchú tlač štítkov prakticky kdekoľvek.

Výsledky
Rýchle a efektívne zásahy
Vďaka zreteľnému označovaniu káblov a komponentov dokáže spoločnosť dB audiovisueel vykonávať rýchle a efektívne
inštalácie, integrácie a údržbu systémov. Je bežné, že ich technici dokážu vykonať rýchly a kvalitný zásah aj bez študovania
komplexnej technickej dokumentácie.
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