
Klíčové prvky:

•  Plná verze Communicator software 
dodávaná jako standard

•  Software nabízí menu a obsluhu v českém 
jazyce

•  Intuitivní ovládání celého projektoru, 
ACS-2048 a kinoserveru

•  Nastavení a kalibrace projektoru, kalibrace 
CLO, testovací obrazce, možnost práce 
s makry 

•  Diagnostika projektoru, diagnostické logy

•  Možnost administrace uživatelů, přístupová 
hesla, uživatelské logy

Communicator software – komunikační řídící program

Pro vyšší uživatelský komfort a jednoduchost obsluhy projektorů Barco DP2K série, výrobce standard-
ně dodává vlastní Communicator software. Tento software nabízí mj. menu v českém jazyce a je ho 
možné instalovat jak na platformě MS Windows a Linux, tak i na počítačích Macintosh. 
Communicator umožňuje připojení projektoru k síti LAN, k počítači nebo také volitelně k ovládacímu 
dotykovému panelu. Tento užitečný nástroj umožňuje jednoduchý přístup k jakémukoliv modelu série 
Barco DP2K, a co více, pokud je nutné řídit více projektorů z jednoho místa v síti, k tomuto stačí pouze 
jeden terminál s nainstalovaným Communicator softwarem, např. ovládací dotykový panel, který řídí 
jednotlivé projektory v síti. Následně nastavená konfigurace projektoru může být klonována z jednoho 
projektoru na druhý.
Communicator software rovněž nabízí funkci diagnostického pomocníka. V případě, že dojde k závadě 
na projektoru, diagnostický pomocník provede obsluhu projektoru krok za krokem tak, aby byl pro-
blém správně diagnostikován a následně odstraněn. 

Touch Panel – ovládací dotykový panel 
pro ovládání funkcí projektoru 

je víceuživatelský, příkazový, ovládací, dotykový 8,4“ LCD panel (800 x 600), který byl vytvořen tak, 
aby každý uživatel zvládl jeho ovládání rychle a efektivně. 
Pomocí tohoto panelu lze ovládat lampu projektoru, konfigurovat, diagnostikovat, provádět uživatel-
ské přednastavení, nastavovat makra, řídit přepínač ACS-2048 a kinoserver. Samozřejmostí je grafická 
konfigurace, maskování (WYSIWYG), nastavení konstantního světelného výkonu (Constant Light 
Output), ladění barevné kalibrace a další. 
Administrátor může přidělit každému technikovi či obsluze projektoru přístupová práva do různých 
úrovní v systému a zabezpečit pomocí hesel. Panel je určen pro celou Barco DP2K sérii.

http://www.barco.com/digitalcinema/

Communicator software a Touch Panel

Příslušenství k projektorům 

Barco DP2K Série




