
Web RCS

Para Controlar os seguintes Comutadores Premium

Para controlar a nova plataforma LiveCore™ 
Compatível com qualquer sistema de computação usando um nave-
gador da Internet e compatível com o Flash® Player 
Interface gráfica amigável ao usuário e intuitiva 
3 seções independentes: Setup, Edit e Live 
Modo de assistente para uma fácil configuração 
Instantâneos dinâmicos das fontes conectadas 
Fácil criação de pré-ajustes usando o recurso arrastar e soltar 
Modo de Sequências Inovadoras 
Até 5 operadores por dispositivo simultaneamente 
Clonagem de configuração 
Serviços remotos

O Web RCS de relance

SMX12x4: SmartMatriX Ultra
NXT1604: NeXtage 16

ASC3204: Ascender 32
ASC4806: Ascender 48

Software de Controle Remoto Web Otimizado para o controle intuitivo da plataforma LiveCore™

RECURSOS
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•  O Web RCS oferece uma interface gráfica amigável ao usuário que contém 3 seções 
independentes: Setup, Edit und Live. Um modo de assistente indica, passo a passo, 
como configurar facilmente o dispositivo.

•  Com instantâneos dinâmicos das fontes conectadas disponíveis na interface, o 
painel intuitivo permite que os operadores preparem totalmente suas exibições e as 
controlem ao vivo durante os eventos.

•  Um modo de Sequências 
inovadoras permite obter 
uma fácil organização de 
pré-ajustes usando o recur-
so de arrastar e soltar.

 Desvanecedores: 
Capacidade de proceder em uma camada 
específica.

Tempo:
Capacidade de gerenciar o tempo 
específico para cada camada.

Velocidade: 
Capacidade de gerenciar a velocidade 
específica em cada camada.
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