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HLASOVÁ NAVIGACE ÚST ŘEDEN LARES 

 
Ústředny Lares (ve verzi s nebo bez IP rozhraní) umožňují ve vazbě na GSM/GPRS komunikátor 
Gemino bus nebo komunikátor po telefonní lince Pontis zpřístupnit uživatelské hlasové menu, 
pomocí kterého lze zpřístupnit: 

• Odposlech z kterékoli systémové klávesnice 
• Seznam zón v poplachu s možností přemostění 
• Seznam zastřežených podsystémů 
• Aktivaci scénáře (zastřežení + sepnutí výstupů + kontaktování daných osob) 

 
Audiosoubory, ať už hlas, nahraný z mikrofonu, nebo zvukové soubory ve formátu wav, se do systému 
přidávají v menu Hlasové zprávy. Po otevření tohoto menu se zobrazí seznam zpráv a po stisknutí 
tlačítka Přidat v horní záložce vyskočí okno, kde lze zvolit jednu z možností: 

• Nová hlasová zpráva ze souboru WAV 
• Nahrát novou zprávu z mikrofonu 
• Nová hlasová zpráva s použitím funkce Text To Speech 

 
Třetí zmíněná funkce v tuto chvíli není ještě dostupná v českém jazyce, hlasové zprávy ze zvukových 
souborů nebo z mikrofonu počítače lze standardně nahrávat. 
 
Po zvolení jedné ze tří nabízených možností se zobrazí následující okno: 
 

 
 
V tomto okně je možné definovat, která hlasová zpráva bude nyní nahrána. Pokud je na komunikátoru 
aktivována volba „Povolit hlasového průvodce“ (menu Sběrnicové moduly – bus – gemino), pak lze začít 
s nahráváním příslušných zpráv, které se následně použijí pro hlasovou navigaci při kontaktování 
telefonního čísla, na němž je připojen (telefonní / GSM) komunikátor ústředny Lares. 
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Zpráva zóny 
V tomto rozbalovacím menu lze vybrat zónu, k níž budeme nahrávat hlasovou zprávu. Jedná se tedy o výběr 
prvku, který bude na daném místě v hlasovém menu prezentován konkrétní nahranou zvukovou stopou. 
 
Zpráva podsystému 
V tomto rozbalovacím menu lze vybrat podsystém, k němuž budeme nahrávat hlasovou zprávu. Jedná se 
tedy o výběr skupiny čidel, který bude na daném místě v hlasovém menu prezentován konkrétní nahranou 
zvukovou stopou. 
 
Zpráva Virtuální makro 
V tomto rozbalovacím menu lze vybrat scénář (tj. virtuálně naprogramované makro), k němuž budeme 
nahrávat hlasovou zprávu. Jedná se tedy o výběr sledu událostí, který bude na daném místě v hlasovém 
menu prezentován konkrétní nahranou zvukovou stopou. 
 
Zpráva hlasového průvodce 
V tomto rozbalovacím menu lze vybrat konkrétní část základního hlasového menu, platnou pro všechny 
výše definované části v nižších úrovních menu. I zde následuje nahrání hlasové zprávy pro konkrétní 
položku hlasového menu. 
 
Obecná zpráva 
Pokud je třeba nahrát zprávu, která nebude součástí hlasového menu, ale bude se například prezentovat 
komunikátorem v případě poplachu na konkrétní telefonní číslo, využije se tato volba menu. Následně lze 
nahrát obecnou zprávu, která nemá vliv na strukturu menu hlasového průvodce. 
 
Po volbě požadované zprávy se zobrazí následující okno: 
 

 
 
V tomto okně se již realizuje konkrétní nahrání / import zprávy z mikrofonu počítače / ze zvukového 
souboru. Klíčové je nahrát hlasové zprávy tak, jak je to z pohledu hlasového průvodce následně korektně 
interpretováno. V následujícím odstavci si proto představíme strukturu hlasového menu. 
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STRUKTURA MENU HLASOVÉHO PRŮVODCE 
Ve zprávách hlasového průvodce nahráváme tyto zprávy (ke každé zprávě je uvedeno, jak by mohla vypadat 
její hlasová podoba): 
 
Uvítání: Dobrý den, nacházíte se v ústředně Lares. Prosím zadejte Váš uživatelský PIN. 
Menu: Pro hlasové funkce stiskněte 1. Pro správu zón stiskněte 2. Pro seznam zastřežených podsystémů 
stiskněte 3. Pro výběr scénáře stiskněte 4. Pro ukončení hovoru stiskněte prosím hvězdičku. 
Neplatný kód: Tento PIN není platný, zkuste to prosím znovu. 
Vzdálený odposlech: Pro odposlech z klávesnice zadejte číslo klávesnice a potvrďte křížkem. Chcete-li se 
vrátit do předchozího menu, stiskněte hvězdičku. 
Zóna: Pro seznam zón v poplachu stiskněte 1. Pro přemostění zóny stiskněte 2. 
Číslo zóny: Zadejte číslo zóny a potvrďte křížkem 
Vyloučení: Pro ukončení hovoru stiskněte hvězdičku. Pro vstup do hlasového menu stiskněte křížek. 
Zóny OK: Všechny zóny jsou vklidu. 
Zastřežené podsystémy: Žádný podsystém není zastřežen. 
Scénář: Zadejte číslo scénáře. 
Potvrzení: Pro potvrzení stiskněte křížek. Pro zrušení volby stiskněte hvězdičku. 
Hotovo: Zadání bylo provedeno. 
Chyba: Zadání nebylo provedeno. nebo Chyba. 
 
Jakmile jsou dokončeny všechny tyto zprávy a jsou nahrány i názvy zón, podsystémů a názvy scénářů, je 
možné nahrát tyto zprávy do zařízení tlačítkem Zaslat stránku v horní záložce a zadáním instalačního kódu. 
Tím je hlasové menu dokončeno a je možné jej plně využívat pro ovládání ústředny. 


