Visual Preset Software Key
AW-SF300

KEY FEATURES
• Voegt intuïtieve bediening via een GUI toe aan de gratis software
PTZ Control Center

• Maakt beheer en bediening mogelijk van meerdere Panasonic
4K/HD PTZ-camera's via een pc

Nieuwe preset-control voor meerdere PTZ-camera's

De AW-SF300 is een Visual Preset Software Key die intuïtieve bediening via een GUI toevoegt aan de gratis software PTZ Control Center. Met deze
softwaresleutel kunnen meerdere Panasonic 4K/HD PTZ-camera's via een pc worden beheerd en bediend. Deze softwaresleutel is een optionele
accessoire (tegen extra kosten) voor PTZ Control Center, een gratis te downloaden Windows-programma voor Panasonic PTZ-camera's. Door de
toevoeging van AW-SF300 kunnen PTZ-camerapresets via een GUI-scherm worden beheerd en bestuurd, terwijl foto's en door de gebruiker toegewezen
lay-outschema's worden geïntegreerd.
Gebruikers kunnen voor meerdere PTZ-camera's tegelijk presets oproepen en kunnen schakelen naar camera's die op een onderwerp zijn gericht door
gewoon op onderwerppictogrammen op het GUI-scherm te klikken. Het GUI-scherm wordt bediend met een muis en een pc-monitor, en biedt
gebruiksgemak voor diverse situaties door middel van verschillende functies. Voorbeelden zijn de mogelijkheid om interieurfoto's of plaatsingsdiagrammen
van opnamelocaties als achtergrond in te stellen, en het gebruik van pictogrammen die overal op het scherm kunnen worden geplaatst om onderwerpen en
cameraposities aan te geven. Met een schermdisplay en eenvoudige bediening die is afgestemd op uiteenlopende scenario's kan de software intuïtief
worden gebruikt, zelfs door mensen die gewoonlijk geen videoapparatuur bedienen. De AW-SF300 biedt een hoge operabiliteit in uiteenlopende use-cases
voor PTZ-camera’s, zoals het opnemen en vastleggen van gemeenteraadsvergaderingen of zakelijke seminars.

Gratis proefperiode van 90 dagen

De AW-SF300 Visual Preset Software Key gebruiken
GUI-scherm waarmee met één klik op een pictogram het onderwerp van meerdere PTZ-camera's kan worden omgeschakeld
Er kunnen GUI-schermen worden ingesteld voor elke opnamelocatie en er kunnen presetgroepen met geregistreerde onderwerpsposities worden
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beheerd.
Alle in een groep geregistreerde camera's kunnen met één druk op het pictogram Preset Group op het GUI-scherm op het onderwerp worden
gericht.
Cameraposities worden als pictogrammen op het GUI-scherm weergegeven. De pictogrammen van camera's in de momenteel geselecteerde
presetgroep worden gemarkeerd, zodat de gebruiker in één oogopslag kan zien welke camera's aan het filmen zijn.
Bediening met een pc-muis en GUI-scherm biedt gebruiksgemak voor gebruikers die niet bekend zijn met de bediening van videoapparatuur.

* EasyIP Setup Tool Plus wordt bij dit product geleverd, er is geen afzonderlijke installatie vereist.

Hoofd-GUI

Voorbeeld van cameraplaatsing

Voorbeeldtoepassing: Vergaderruimte

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.nl/professional-camera/software/aw-sf300-0

CONTACT
Web: https://business.panasonic.nl/professional-camera/contact-us

