
 
 
 
VIKING AR-1 Automatische receptionist 
 
Digitaal oproepen afhandeling en berichten systeem met 12 minuten flash geheugen 
 
De AR-1 automatische Receptionist is een digitaal oproepen afhandeling en berichten systeem 
ontworpen om inkomende oproepen te beantwoorden met een vriendelijke groet om vervolgens de 
keuze te bieden om door verbonden te worden of te luisteren naar een specifiek bericht of de 
verbinding te verbreken. 
 
Programmeer functies en bericht opname kan zowel lokaal als op afstand middels een 
(toonkiezende) telefoon worden gedaan. Opnames van tape, CD, PC, etc., kunnen lokaal worden 
geladen via de 3.5mm audio jack.  
Tot 8 verschillende berichten kunnen worden geladen / opgenomen met een totale opname tijd 
van 12 minuten.  
De berichten bestaan uit: 
-- 1 Dag begroeting, 
-- 1 Nacht begroeting 
-- 5 menu berichten 
-- 1 Tot ziens bericht.  
 
De AR-1 heeft een optie om bellers met een correcte code de Welkomst boodschap te omzeilen 
en direct door te laten kiezen. Het is ook mogelijk om bellers automatisch door te verbinden nadat 
het gehele welkomstboodschap is beluisterd.  
 
Toepassing 
Film theaters, restaurants, reisinformatie, automatische hulplijnen, of elk ander bedrijf dat baat 
heeft bij minder bezetting voor gesprek afhandeling en het bieden van informatie voor veel 
gestelde vragen zoals openingstijden, technische mededelingen, opname notificatie, etc. 
 
 



Mogelijkheden 
Geschikt voor enkelvoudige analoge telefoonlijn 
12 minuten flash geheugen 
Tot 8 verschillende berichten 
Lokaal of op afstand programmeren en opnemen 
Optionele audio ingang voor opname van CD, PC, etc. 
Bypass code programmeerbaar 
Automatisch doorverbinden na welkomst groet 
Bel status detectie voor automatisch verbreken op cpc, bezet of time-out 
Music On Hold (MOH) 
Berichten en MOH volume regeling 
Aantal beltonen voor aannemen instelbaar (inschakelvertraging) 
Maximale wachtstand tijd instelbaar 
Maximale afspeel tijd instelbaar 
Overspanning beveiliging voor voeding en telefoonlijn 
 
Specificaties 
Voeding 15VAC (adapter meegeleverd) 
Afmeting : 133 x 89 x 44 mm 
Verzend gewicht : 1.36 KG 
Omgeving : 0°C to 32°C 5% – 95% (geen condens) 
Bit Rate : 88 kbps 
Geheugen : 12 minuten totaal, 64M Bit Flash 
Spreekspanning uitgang : 36V DC 
Belspanning generator : 105VAC@20HZ (nominal) 
Aansluiting: schroefstrook 9 voudig, (1) 3.5 mm jack 
 
NB: Aansluiting middels schroefconnectors. Gaarne even telefonisch contact als u voor een 
eenvoudige aansluiting modulaire verloopstukjes nodig heeft 


