
A teljesen újratervezett ZLP szoftver egy 
felhasználóbarát szoftvercsomag, amellyel a 
ZLP1 & ZLP2 lézer projektorok vezérlésre 
kerülnek.

A szoftver moduláris koncepciója számos 
vezérlési lehetőséget kínál: 

• A ZLP szolgáltatás
vezérli a lézer-kivetítőt vagy a lézer
projektorok hálózatát. Ez külön PC-n
történik, de közvetlenül a kivetítőn is
futtatható.

• A ZLP csomag grafikus egy felhasználói
felület a lézer projektorok vezérlésének
gyors elérése. A ZLP szolgáltatás minden
funkciója a ZLP csomagon keresztül
kezelhető.

• A ZLP szolgáltatást közvetlenül egy
átfogó programozási felületen (API) is
vezérelhetjük. Ez lehetővé teszi, hogy a
vezérlő közvetlenül beépüljön a meglévő
szoftverébe.

KIEMELT Előnyök ALKALMAZÁSOK

• Moduláris szoftver koncepció

• Ügyfél-szerver architektúra (TCP / IP)

• Kompatibilis a ZLP1 & ZLP2 készülékkel

• támogatja a
többprojektor rendszert

• interaktív grafikus felhasználói
felület ZLP suite

• Programozási felület (C ++, C #,
Python, VBA stb.)

• a felhasználók kezelése

• autóipari

• mérés, ellenőrzés

•

logisztikai feladatok •

Összetett

• 3D alkalmazásokhoz optimalizált
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• Az operációs rendszer független: A teljes szoftvert platformfüggetlen és Windows 10 és Linux alatt (Debian8,

Raspbian 8) futtatja.

• Moduláris szoftver koncepció: A lézer projektorokat a ZLP szolgáltatás vezérli. Ez egy külön PC-n vagy a
mellékelt ZLP dobozon fut. Ha grafikus felhasználói felületre van szükség, a ZLP szolgáltatás az intuitív ZLP
csomaggal vezérelhető. Ha a lézer vetítést egy meglévő szoftverkörnyezetbe kívánja integrálni, van egy kiterjedt
programozási felület (C ++, C #, Python, VBA, stb.).

ZL P-suite (GUI)
• Felhasználói adminisztráció: Az integrált felhasználói adminisztráció lehetővé teszi a különböző felhasználói

csoportok (adminisztrátorok, felhasználók stb.) Számára, hogy különböző jogokat kapjanak.

• Rendszermentés: Ez a funkció lehetővé teszi a rendszerkonfiguráció elkészítését, mentését és megosztását.

• Z-IO: Ezzel az átfogó modullal különböző formátumok importálhatók a szoftverbe és exportálhatók a szoftverből.

• Oktatás: Élő módban a kivetítőszerkesztő kontúrokat, szimbólumokat és szöveget hozhat létre, amelyeket ezután
vetíthetünk vagy exportálhatunk.

• Kiválasztási vágás: A távirányítóval egy kivetítés bizonyos területekre korlátozható.

• Munkafolyamatok: Ez a funkció lehetővé teszi a munkafolyamatok támogatását vizuális munka utasításokkal.
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