АБ’ЯДНАНЫ ІНСТЫТУТ ПРАБЛЕМ ІНФАРМАТЫКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

Г аласавы інфарматар
Асноўныя рэжымы працы
 Персанальны тэлефонны робат
сістэма выконвае аўтаматычную абзвонку зададзенага спісу абанентаў і перадачу
персаналізаванага галасавога паведамлення.
 Персанальны робат-інфарматар
сістэма ажыццяўляе гучнагаворачае галасавое інфармаванне ў закрытых і
адкрытых памяшканнях пра стан аб’екта або пра неабходныя дзеянні ў той ці іншай
сітуацыі.
 Рэжым аўтапразвонкі і запісу GSM-лініі. Праграма дазваляе запісваць адказы
абанентаў, атрыманыя ў выніку аўтапразвонкі або аўтаадказа. Запісаную
інфармацыю можна захаваць у базе дадзеных або ў гукавых файлах і пасля лёгка
праслухаць.

Патрабаванні да забеспячэння
Аперацыйная сістэма: Windows XP, 2003; 2007.
Большасць стандартных галасавых мадэмаў ці гукавы дынамік (калонкі).

Асноўныя магчымасці праграмы
 Перадача галасавых паведамленняў вялікай колькасці абанентаў
(абтэлефаноўка па спісе)
 Інтэлектуальная апрацоўка ўваходных званкоў (аўтаадказнік)
 Стварэнне складаных сцэнароў узаемадзеяння з абанентам
 Запіс галасавой інфармацыі ў базу дадзеных ці гукавы файл
 Сінтэз галасавых паведамленняў па тэкставых радках
 Дынамічнае фармаванне паведамлення ў залежнасці ад зададзеных карыстальнікам умоў
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Галасавы інфарматар
Прыклады практычнага выкарыстання
Органы дзяржаўнага кіравання
 Запрашэнне на ўдзел у мерапрыемстве
 Напамін пра тэрміны выканання загадаў і распараджэнняў
Праца дзяржорганаў з насельніцтвам
 Сацыяльныя апытанні
 Абвестка пра выбары
Вытворчыя прадпрыемствы
 Збор на нараду
 Напамін пра планавыя тэрміны
Прадпрыемствы энергетыкі
 Перыядычнае інфармаванне пра стан асноўных параметраў станцыі
 Аператыўная абвестка пра збоі і надзвычайныя сітуацыі
Установы МНС і МУС
 Тэрміновая абвестка кіраўніцтва пра надзвычайную сітуацыю
 Кантроль і ахова тэрыторыі
Банкі, ЖКГ, страхавыя агенцыі
 Апавяшчэнне пазычальнікаў пра пагашэнне крэдыту
 Напамін пра заканчэнне тэрміна аплаты
Прадпрыемствы транспарта
 Інфармаванне пра час прыбыцця-адпраўлення транспарта
 Пацверджанне замоўленых квіткоў
Малыя прадпрыемствы
 Інфармаванне пра новыя тавары і паслугі
 Тэлефонны маркетынг
Хатняе выкарыстанне
 Бацькоўскія апавяшчэнні ці пытанні
 Рассылка тэлефонных віншаванняў і запрашэнняў
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