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1.0 GENEL BİLGİLER:

1.1 Sistem Açıklaması

Bu user manual sistem mimarisinin kullanıcılar tarfından etkin bir biçimde anlaşılması 
ve sistemin tüm bileşenlerinin etkin olarak kullanılması amacı ile yazılmıştır. 
ESCO/MA5 TCP/IP tabanlı audio decoder olup donanımsal bir çok özellikleri üzerinde 
barındırır. 5 inch ekran züerinden bir çok işlevi kullanıcı dostu olarak yapmanızı sağlar. 
Sisteme zoneları ayrı ayrı da ekleyebilirsiniz veya bu zonlardan guruplar oluşturarak da 
seçim yapabilirsiniz. Oluşturulan guruplar mesaj ve anons menüsünde kullanılabilir. 
Menüler farklı gruplara ayrılmıştır. Anons menüsü , hazır anons denen kayıtlı mesajların 
bulunduğu menu, gözetim menüsü, kumanda menüsü ve ayarlar menüsü vardır. 
ESCO/MA5 üzerinde bir adet hoparlör vardır. Kayıtlı mesajları, anons başlangıç bitiş 
tonlarını buradan duyabilirsiniz. 
Sistem ile ilgili bütün zone tanımlamaları web arayüzü ile yapılır.  Herbir sayfaya toplam 
12 buton koyabilirsniz. Buton sayısını aşması durumunda bir sonraki sayfaya geçer.
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2.0 ESCO / MA5
2.1.1 Giriş

ESCO/MA5 TCP/IP tabanlı audio decoder olup donanımsal bir çok özellikleri üzerinde 
barındırır. 5 inch ekran züerinden bir çok işlevi kullanıcı dostu olarak yapmanızı sağlar. 
Sisteme zoneları ayrı ayrı da ekleyebilirsiniz veya bu zonlardan guruplar oluşturarak da 
seçim yapabilirsiniz. Oluşturulan guruplar mesaj ve anons menüsünde kullanılabilir. 
Menüler farklı gruplara ayrılmıştır. Anons menüsü, hazır anons denen kayıtlı mesajların 
bulunduğu menu, gözetim menüsü, kumanda menüsü ve ayarlar menüsü vardır. 
ESCO/MA5 üzerinde bir adet hoparlör vardır. Kayıtlı mesajları, anons başlangıç bitiş 
tonlarını buradan duyabilirsiniz. 
Sistem ile ilgili bütün zone tanımlamaları web arayüzü ile yapılır.  Her bir sayfaya toplam 
12 buton koyabilirsiniz. Buton sayısını aşması durumunda bir sonraki sayfaya geçer.

 Donanımsal özellikleri
       5” TFT lcd
       Yüksek kaliteli mikrofon
       Hoparlör
       Ethernet Arayüzü
       24V Besleme
       G.711, G.722 encoding/decoding
       2GB hafıza alanı (Kayıtlı Mesajlar için)
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2.1.2 Arka Panel

Ethernet Connector:
Sistem Ethernet bağlantısı.

Headphone Connector:
Mini 3.5mm Jack

Power Jack:
Power input 24DC.
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3.0 SİSTEM ÖZELLİKLERİ

3.1 Web Arayüzü

3.1.1 Giriş
ESCO/MA5 cihazı kolay ve kullanışlı bir web arayüzüne sahiptir. Cihaza web üzerinden 
eriştiğiniz zaman cihaz üzerindeki tüm ayarları ve konfgürasyonları yapabilirsiniz.
 
3.1.2 Ip Addresi

ESCO/MA5 cihazının konfügürasyon ayarları için ip adresini bilmeniz gerekir. Cihazın IP 
adresi daha once hiç değiştirilmedi ise;
Default IP adresi:192.168.100.1 dir. 
Bu cihaza erişmek için bilgisayarınızın ip adresini 192.168.100.2 – 254 aralığında bir 
adres verebilirsiniz. 
ESCO/MA5 cihazının ip adresini ekrandaki info sekmesinden bakabilirsiniz. 

*Sistem içerisinde birden fazla cihaza aynı IP adresini vermediğinizden emin olunuz.  

3.1.3 Web Giriş

ESCO/MA5 cihazına web arayüzü ile ilk bağlandığınız zaman kullanıcı adı ve şifre 
girerek sistem giriş yapmanız gerekir. Default kullanıcı adı: Admin Şifre: 123456 dır. 
Daha sonra kullanıcı işemleri menüsünden kullanıcı şifrenizi değiştireblirisiniz. Şifrenizi 
unutmanız durumunda ekrandan ayarlar bölümünden yeni şifre oluşturabilirsiniz. 
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3.1.4 Start Menü

ESCO/MA5 web arayüzüne kullanıcı girişi yaptıktan sonra status menü açılır. Sol 
tarafta menü navigator vardır. Menü navigator cihazın tüm ayarlarını içerir. 
Status penceresinde bulunan içerik ve açıklamaları şu şekildedir:
 System Time
   Cihazın saatini gösterir. 
 Network
   DHCP yada Static olarak bağlantı türünü ve cihazın MAC adresini verir. 
 Version
   Cihaz üzerindeki yazılımların versiyon numaralarını gösterir.

3.1.5 Device List

ESCO/MA5 üzerinden digger client cihazların tanımlaması bu bölümden yapılır. 
Sistemde bulunan client cihazlar’a anons yapabilmek için device list menüsüne 
eklememiz gerekir. 



Add Option
ile gösterilen alanda bulunan + işaretine bastığınız zaman yeni cihaz ekleme menüsü 
karşınıza çıkar. Menü şekil 1 deki gibidir.

Şekil 1:Add device list

 Name
Eklemek istediğiniz cihazın adıdır. 
 Product Type
Mikafon ürünlerinden, ESCO/RP-36 cihazı ile haberleşecek olan ürünün tipini belirtir. 
ESCO/RP-36  
ESCO/MA5
ESCO/MS-40
 URL
Cihazın adını, ip ve port bilgierini giririlen alandır. 
Format şu şekilde olmalıdır. 

deviceName@IP:PORT
formata uygun olmayan cihazlar için ESCO/RP-36 cihazından ilgili UDP portu açılmaz. 
Bu yüzden formata uygunluğuna mutlaka dikkat ediniz.

Edit Option

Delete Option
Cihaz listedisinden, cihazı silmek için kullanılır. 

Connected Client List
Bu tabloda ESCO/MA5 cihazınıza bağlı olan clientların listesi bulunmaktadır. Cihaza 
bağlanan herbir client bu listed yerini alır. Son 2 dk içerisinde bağlı olan cihazları 
gösterir. Herhangi bir cihaz iki dakikadan fazla bir süre mikrofon ünitesine bağlanmaz 
ise listeden kaybolur.  Kurulum sırasında herbir client’I eklediğiniz zaman buradan 
takip etmenizi öneririz. 

Note: Device liste eklene cihazların port numaraları farklı ve en az aralarında iki fark 
olmalıdır. Örneğin 6000 portunu a device için açıldı ise bir başka cihaz 6001 olamaz. 
En az 6002 olmalıdır. 

1
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3.1.6 File Upload

File uplad menüsünde sistemde kullanılacak olan media dosyalarını yükleyebilirsiniz. 
Sistem dört ana klasör yapısından oluşmaktadır. 
       Anons Tone
Anons Giriş  ve çıkış tonlarının olduğu klasördür. Buraya ekleyeceğiniz tone 48kHz 
olması gerekir.  
       Media
Ekran resimleri vardır. Ekleyeceğiniz herbir resmi ana ekran bekleme ekranı gibi ekran 
ayarlarında kullanabilirsiniz. 
       Message
Zamanlanmış mesajlarda çalabilieceğiniz mesaj türleridir. Mesajlar 48kHz mp3 
formatında olmalıdır. 
       Message Tone
Mesajlar çalmadan once çalınacak tone müziğidir. Message Tone formatı 48kHz  mp3 
formatında olmalıdır. 
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3.1.7 Client Groups

ESCO/MA5-5 clinetların herbirine tek tek anons yapabilme yeteneğine sahip olduğu 
gibi aynı zamanda bütün clientlara tek seferde annons yapabilir. Sistem içerisinde 
bulunan birden fazla client’ı farklı guruplara ayırarak anons yapabilirsiniz. Bir client 
birden fazla anons grubunun üyesi olabilir. Yeni eklediğiniz grupları Audio Client 
cihazınızın ekranına window Button menüsünden ekleyebilirsiniz. 

3.1.7.1 Yeni Client Groups Ekleme

Sisteme eklenmiş olan Client gurupları listenin sol tarafında gözükür. Client grup adı 
girmeniz gerekir. Burada girdiğiniz client grup adı, daha sonra cihazınızın ekranında 
gözükecek olan Buton adı olacaktır. Her iki tarafta da filter kullanarak arama 
sınırlandırma yapabilirsiniz. Kaydet butonuna bastığınızda yeni eklemiş olduğunuz 
grup ana listede gözükür. 
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3.1.7.2 Client Groups Düzenleme

3.1.7.3 Client Groups Silme

Listeden sildiğiniz client grupları window button menüsünden ekran butonlarından da 
silmeniz gerekir. Aksi taktirde var olmayan bir grup’a anons yapamaya çalışabilirsiniz bu 
durmda sistemden hata alabilirsiniz. 
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3.1.8 Settings
3.1.8.1 System

ESCO/MA5 cihazı ile ilgili diğer ayarlar burden yapılır. Herbir menu sekmesinde birçok 
farklı özellik vardır. Menülerin ayrıntılı açıklaması aşağıda mevcuttur. 

3.1.8.1.1 Network

Herbir ESCO/MA5 cihazının sistem içerinide bir ip adresi vardır. Sistem içerisinde 
ESCO/MA5 cihazları ayarlanmış olan ip’ler ve portlar üzerinden veri iletişimi yaparlar. 
Sistemde birden fazla cihazın aynı ip adresine sahip olmadığından emin olunuz. Cihaz 
ilk kurulum esnasında ip adresi 192.168.100.1 dir. Web browserdan 192.168.100.1 ip 
adresine girdikten sonra settings->system->network menüsünden cihazın yeni ip 
adresini girebilirsiniz. İp adresini static olarak tanımladığınızda manuel olarak girmeniz 
gerekecektir. Bu arada subnetmask ve Gateway bilgilerini de girmeniz gerekiyor. Kaydet 
butonuna bastığınız anda cihaz yeni ip adresinde çalışmaya başlayacaktır. Bundan 
sonra cihaza tekrar ulaşmak isterseniz yeni ip adresinden ulaşmanız gerekecektir. 
Audio client cihazını DHCP enable olarak seçerseniz, cihaz modemden ip adresi almaya 
çalışacak ve ip adresi aldığı zaman bu ip ile çalışacaktır. 
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3.1.8.1.2 System Time

ESCO/MA5’in saat ayarı iki şekilde yapılabilinir; 
 Update from ntp server
 Manually set
Ntp serverdan saat ve tarih ayarlanması için cihazın internet ortamına açık olması 
gereklidir. Kapalı devre kullanımları için saat ayarının manuel olarak yapılması 
gereklidir. Kayıt işleminden sonra yeni saat ve tarih değerleri aktif olur. 

3.1.8.1.3 Priority

Sistem içerisinde birden fazla ESCO/MA5 cihazı olabilir. ESCO/MA5 cihazları arasında 
priorty vardır. Priority device list diğer cihazlara göndereceği anons paketlerinin 
önceliğidir. Sistemde yüksek önceliğe sahip olan 1 değerini alır ve bundan sonra 
değerler azaldıkça öncelik değeri de azalır. ESCO/MA5 sistemi içierisinde birden fazla 
cihaz aynı önceliğe sahip ise, ilk olarak hangi cihaz anonsa başlamışsa o şekilde devam 
eder. Yani aynı önceliğe sahip olan diğer ESCO/MA5’den client’a gelen anons işleme 
alınmaz. 

3.1.8.1.4 Reboot

Audio Client cihazının ayarlarını yaptıktan sonra aktif olması için cihazı yeniden 
başlatmanız gerekir. Settings menüsünden reboot butonunu kullanarak cihazı yeniden 
başlatabilirsiniz. 
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3.1.8.2 Software Update

Üretici firma tarafından yayınlanan yazılımların güncellememlerini yüklemek için bu 
menüyü kullanabilirisiniz. Dosyayı yükledikten sonra Apply butonu ile aktifleştirme 
işlemi yapabilirsiniz. 
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3.1.8.3 Tone

ESCO/MA5 cihazının annons esnasında anons’a başlamadan önce uyarı müziği çalar. Bu 
uyarı müziğinin ayarlanma işlemini Anons tone menüsünden yapılır. Anons bittikten 
sonra da anonsun bittiğini belirten, anons bitiş müziği için bir tone müziği seçilir. 
ESCO/MA5 cihazına farklı ton müziklerini File Upload menüsünden yükleyebilirsiniz. 
Zamanlanmış mesajlar için de başlangıç ve bitişi belirten ton müzikleri vardır. Bu ton 
müziklerinin seçimlerini Message Tone menüsünden yapılır. 
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3.1.8.4  Control Input
3.1.8.4.1 Digital Control Inputs

Audio Client’in üç adet dijital girişi vardır. Dijital girişlerin herbiri ayrı ayrı 
programlanabilir. Dijital girişler harici bir cihazdan tetik almak yoluyla çalışır. Dijital 
girişten alınan sinyale göre programlanmış olan görev aktif hale gelir. 
Control input menüsünün bileşenleri şu şekildedir. 
 Output
Audio client çıkışlarından hangisi yada hangileri üzerinden mesajın çalınacağı seçilir. 
 Local Message
Audio Client’da çalınacak olan mesajdır. 
 Remote Message
Stream edilecek olan client cihazına stream yapılacak mesajdır.  
 Remote Target
Diğer audio client cihazlarıdır. 
 Priority
Çalınacak olan mesajın öncelik değeridir. 

Combobox’dan, “Control Input 2” ve “Control Input 3” seçilerek diğer dijital girişlerin de 
programlaması yapılabilir. 
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3.1.8.4.2 Analog Control Inputs 

Audio Client’in iki adet analog girişi vardır. Bu girişler audio clientin audio output ayarı 
için ve müzik kanalı seçmek için kullanılabilinir. Müzik kanalı seçebilmek için ilgili girişi 
seçtikten sonra ayarlar->Channel->Calibrate menüsü kullanarak analog girşiniz ile ilgili 
kalibrasyon ayarları yapabilirsiniz. 
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3.1.8.5 Backup

Audio Client backup sistemi le cihazınız üzerinde yapmış olduğunuz tüm ayarların 
yedeğini alabilirsiniz. Alınan yedeği bir başka audio client cihazına yükleyebilirsiniz. Yeni 
yüklemiş olduğunuz audio client cihazı için bir çok ayarlar yapılmış ve kullanıma kolay 
hala getirilmiş olacaktır. Diğer cihazlara alınan backup’u yükledikten sonra cihazın ip 
adresini ve audio client cihazları ile ilgili port bilgilerini değiştirmeyi unutmayınız.  

3.1.8.6 Factory Settings

Audio Client konfigürasyon ayarlarının tamamı silinir ve default ip adresi olan 
192.168.100.1 adresine geri döner. Bundan sonra cihazınıza bu adresten erişmeniz 
gerekir. Tüm bilgileriniz kayıp olacağından dolayı dikkat etmeniz gerekir. 
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