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DCNM-LCC Licencja na sterow. kamerą systemu
DICENTIS

u Automatyczne wyświetlanie bieżącego mówcy na
ekranach urządzeń multimedialnych

u Interfejs do kamer sieciowych zgodnych ze
standardem Onvif Profile-S (w tym kamer
Panasonic i Sony)

u Automatycznie wykrywanie kamer zgodnych ze
standardem Onvif Profile-S.

u Sterowanie przełącznikami wizyjnymi HD-SDI

Moduł oprogramowania DICENTIS Camera Control
umożliwia łączenie systemu konferencyjnego
DICENTIS i bezprzewodowego systemu DICENTIS
z kamerami sieciowymi. Oprogramowanie umożliwia
wyświetlanie obrazu aktualnego mówcy dzięki
zainstalowanym w sali konferencyjnej kamerom
stałopozycyjnym lub obrotowym z zaprogramowanymi
położeniami.

Funkcje

Gdy mikrofon uczestnika spotkania zostaje
aktywowany, włącza się kamera przypisana do jego
stanowiska. Jeśli w danej chwili nie jest aktywny
żaden mikrofon, automatycznie włączana jest kamera
przekazująca ogólny obraz sali. Obraz jest wyświetlany
na ekranie dotykowym pulpitu multimedialnego
DICENTIS, ale może być wyświetlany również
w aplikacji DICENTIS Meeting Application lub na
wyświetlaczach w holu wraz z informacjami
o aktualnym mówcy.
Konfiguracja jest prosta, gdyż wszystkie kamery Bosch
zgodne ze standardem Onvif Profile-S są wykrywane
automatycznie.
W systemie konferencyjnym DICENTIS
i bezprzewodowym systemie DICENTIS moduł
DICENTIS Camera Control oferuje następujące
funkcje:
• Kontrola kamer zgodnych ze standardem Onvif

Profile-S za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
• Obsługa kamer firmy Panasonic za pośrednictwem

protokołu IP:
– AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-HE120, AW-

HE130, AW-UE70.

• Obsługa kamer firmy Sony za pośrednictwem
protokołu IP:

– SRG-300SE oraz SRG 360SHE.
• Kontrolowanie przełączników wideo modeli TvOne

CORIOmatrix i Kramer MV-6.
• Przełączanie wideo HD-SDI, tak aby sygnały wideo

HD‑SDI były automatycznie przełączane i
wyświetlane bez opóźnienia na jednym lub kilku
wyświetlaczach w holu.

System konferencyjny DICENTIS obsługuje również
następujące urządzenia:
• TvOne C2-2355A w połączeniu z TvOne S2-108HD.

Zawartość zestawu

Liczba Element

1 Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do
aktywacji licencji.

Parametry techniczne

System konferencyjny DICENTIS: • Licencja DCNM-LSYS

Bezprzewodowy system DICENTIS: • DCNM-WAP

Informacje do zamówień

DCNM-LCC Licencja na sterow. kamerą systemu
Moduł DICENTIS Camera Control umożliwia
zastosowanie kamery w systemie konferencyjnym
DICENTIS i w bezprzewodowym systemie DICENTIS.
Numer zamówienia DCNM-LCC | F.01U.287.755
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