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DCNM-LCC Licença de controle de câmera
DICENTIS

u Mostra automaticamente o participante ativo no
momento na tela dos dispositivos multimídia
u Interface para IP compatível com Onvif Profile-S
(inclusive câmeras Panasonic e Sony)
u Descobre automaticamente câmeras Onvif
Profile-S
u Controla comutadores de vídeo HD-SDI

O módulo do software de Controle de Câmera
DICENTIS possibilita a interface com o Sistema de
Conferência DICENTIS e o Sistema Sem Fio DICENTIS
com câmeras IP. Ele seleciona a ativação de câmeras
fixas ou pré-posicionadas, para que o orador ativo no
momento possa ser exibido durante uma reunião.
Funções
Quando o microfone de um participante está ativado,
a câmera atribuída a essa posição é ativada. Quando
nenhum dos microfones é ativado, uma câmera de
visão geral é automaticamente ativada no lugar deles.
A imagem de vídeo é mostrada na tela sensível ao
toque do dispositivo multimídia DICENTIS, mas pode
também ser exibida no Aplicativo de Reunião
DICENTIS ou nas telas do hall junto com informações
sobre o orador atual.
A configuração é fácil porque todas as câmeras em
conformidade com Onvif Profile-S são
automaticamente descobertas.
No Sistema de Conferência DICENTIS e no Sistema
Sem Fio DICENTIS, o módulo de software do Controle
de Câmera DICENTIS oferece:
• Câmeras compatíveis com controle de Onvif ProfileS com nome de usuário e senha.
• Compatibilidade com câmeras Panasonic através de
seu protocolo via IP:
– AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-HE120, AWHE130, AW-UE70.
• Compatibilidade com câmeras Sony através de seu
protocolo via IP:
– SRG-300SE e SRG 360SHE.
• Controle dos comutadores de vídeo TvOne
CORIOmatrix e Kramer MV-6.

• A ativação da comutação de vídeo HD-SDI para que
os sinais de vídeo HD-SDI possam ser
automaticamente comutados e exibidos com baixa
latência em uma ou mais telas do hall.
Também é compatível para o Sistema de Conferência
DICENTIS:
• TvOne C2-2355A em combinação com TvOne
S2-108HD.
Peças incluídas
Quantidad Componente
e
1

E-mail com informações de ativação de licença.

Especificações técnicas
Sistema de conferência DICENTIS:

•

Licença DCNM-LSYS

Sistema Sem Fio DICENTIS:

•

DCNM-WAP

Informações sobre pedidos
DCNM-LCC Licença de controle de câmera
O Controle da câmera DICENTIS permite o uso das
câmeras no Sistema de conferência DICENTIS e no
Sistema sem fio DICENTIS.
Número do pedido DCNM-LCC | F.01U.287.755

Sistemas de comunicação - DCNM-LCC Licença de controle de câmera

2|2

Representado por:
North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com

Dados sujeitos a alterações sem aviso | 202102251446 | V16 | fevereiro 25, 2021

© Bosch Security Systems 2021

