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Okayo AT-200+ 

Personalizarea 

circuitul 

turistic cu 

solutii 

automatizate

Sistemul Okayo At-200+ permite

pornirea automata a continutului

audio in anumite puncte prestabilite,

cu ajutorul emitatoarelor UHF sau IR,

a cardurilor RFID sau prin GPS. Fie ca

este vorba despre o experienta de

vizitare in aer liber sau una in cadrul

unui spatiu inchis, versatilitatea

sistemului Okayo At-200+ permite

organizatorilor sa se pregateasca cu

usurinta pentru a oferi vizitatorilor

experiente memorabile.
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Sistemul Okayo At-200+ 

Solutia Okayo At-200+ este un ghid automat, cu triggere presetate, ceea ce permite utilizatorului sa primeasca informatii

particularizate, specifice unui anumit loc sau moment. Ecranul full OLED de ultima generatie, ce poate afisa imagini color si

tastatura luminoasa sunt detalii care imbunatesc performanta si fac dispozitivul mult mai atractiv pentru utilizator.

✓ Ecran OLED 1.3’ de ultima generatie

✓ Sistem antifurt incorporat cu avertizare sonora

✓ Difuzor incorporat cu tehnologie high sound audio

compression

✓ Peste 10 ore timp de operare

✓ Pozitia GPS a obiectivului turistic

✓ Raport detaliat privind operarea unitatilor

Mesajul audio poate porni automat in functie de:

✓ Emitator UHF

✓ Card RFID

✓ Emitator IR

✓ GPS
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AT-200Pilot 

Suplimentar, pentru grupuri organizate, AT-200Pilot reprezinta unitatea principala de control pentru receptorul AT-200+.

Unitatea permite ghidului sa activeze wireless un anumit continut audio care sa fie redat de toate receptoarele AT-200

dintr-un anumit grup, ceea ce usureaza munca ghizilor si faciliteaza organizarea la un nivel profesional a tururilor ghidate.

✓ Control wireless al continutului audio

✓ Difuzor incorporat cu sunet de calitate superioara

✓ Ecran high-resolution 1.3' incorporat

✓ Sistem antifurt incorporat

✓ Tastatura iluminata
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Software

Colectarea datelor este una dintre cele mai importante functii ale sistemului. De aceea, solutia include si optiunea de

inregistrare a modului de utilizare si a continutului audio ascultat. Inregistarile pot fi descarcate apoi pe PC si afisate sub

forma grafica, ce permite analizarea dispozitivului dupa utilizare si realizarea unui raport detaliat privind operarea

unitatilor. Incarcarea sau actualizarea continutului audio din unitatile de redare se face cu ajutorul aplicatiei Audio Master

3 (sistem operare Windows) cu software disponibil in 7 limbi.

Audio Master 3 Data Master
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Dispozitive pentru pornirea automata a continutului – triggering devices

IT-200+ trigger prin infrarosu RT-200 trigger prin radiofrecventa

iD-200P trigger prin card RFID LT-200+ loop controller pentru activarea sistemului antifurt 

si a sincronizarii video
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Uploaders / chargers

ATC-210 10-unit 

charger

ATC-210U 10-unit 

charger and uploader 

ATC-220 20-unit 

charger

ATC-221U 20-unit 

charger and uploader

ATC-250 50-unit 

charger

Sistemul de ghid audio automat Okayo At-200+ pune la dispozitia utilizatorilor mai multe tipuri de incarcatoare, in functie

de necesitate: ATC-210 este un incarcator pentru unitati, ATC-210 este un incarcator pentru 10 unitati cu functie de

incarcare a continutului audio , ATC-220 este un incarcator pentru 20 de unitati, ATC-220U este un incarcator pentru 20 de

unitati cu functii de incarcare a continutului audio, iar ATC 250 este un incarcator pentru 50 de unitati.
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Accesorii

EM-100 Single-Sided

Earphone

EM-101 Single-Sided

Earphone (soft-shell)

EM-201 Headphone EM-205 Headphone

EM-305 Single-Sided

Earphone (hard-shell) 

N-32 Lanyard NL-90 90cm Induction loop LBT-1300 1300mA 

Lithium Battery
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GBC | Servicii disponibile

Concept Design: Transpunem nevoia ta intr-o solutie integrata perfect arhitectural si 100% potrivita 

aplicatiei tale

Proiectare: Proiectare de specialitate pana la cel mai mic detaliu, avizare MLPAT

Executie: Tehnicieni si ingineri AV specializati, certificati si pregatiti sa instaleze echipamentele si 

sa-ti depaseasca asteptarile

Integrare: Solutii avansate de automatizare, control si integrare audio video in mediul clientului.

Helpdesk.gbc.ro: Servicii profesioniste postvanzare care asigura calitatea solutiilor noastre - mentenanta 

preventiva si corectiva, tipuri de SLA disponibile dupa necesitatile clientului, service.

Unul dintre liderii pietei AV din Romania, GBC detine cele mai multe certificari internationale de la cei mai

importanti producatori din industrie. Suntem, de asemenea, membri AVIXA si membri cu drepturi depline PSNI -

retele globale care garanteaza calitatea si uniformitatea solutiilor si serviciilor noastre oriunde in lume.



info@gbc.ro

021.667.26.41

Strada Eugen Lovinescu nr. 14 
Bucuresti, Romania 011276


