Hệ thống truyền thông - DCNM-LCC Bản quyền kiểm soát camera

DCNM-LCC Bản quyền kiểm soát camera
DICENTIS

u Tự động hiển thị người đang phát biểu trên màn
hình của thiết bị đa phương tiện
u Giao tiếp IP chuẩn Onvif Profile-S (bao gồm
camera Panasonic và Sony)
u Tự động phát hiện camera chuẩn Onvif Profile-S
u Điều khiển bộ chuyển video HD-SDI

Môđun phần mềm Điều Khiển Camera DICENTIS cho
phép Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS và Hệ Thống Hội
Thảo Không Dây DICENTIS có thể giao tiếp với camera
IP. Hệ thống này chọn kích hoạt camera ở vị trí cố định
hoặc đã định vị trước, do vậy, người đang phát biểu có
thể được hiển thị trong suốt cuộc họp.

• Cho phép chuyển đổi video HD-SDI, do vậy, tín hiệu
video HD-SDI có thể chuyển đổi tự động và hiển thị
với độ trễ thấp trên một hoặc nhiều màn hình trong
hội trường.
Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS cũng hỗ trợ:
• TvOne C2-2355A kết hợp cùng với TvOne S2-108HD.

Chức năng
Khi kích hoạt micrô của người tham gia, camera đã gán
cho vị trí đó sẽ được kích hoạt. Khi không có micrô
nào hoạt động, thay vào đó, camera tổng quát sẽ tự
động được kích hoạt. Hình ảnh video được hiển thị
trên màn hình cảm ứng của thiết bị DICENTIS
Multimedia, nhưng cũng có thể được hiển thị trên Ứng
Dụng Cuộc Họp DICENTIS hoặc trên các màn hình hội
trường cùng với thông tin về người đang phát biểu.
Dễ dàng lập cấu hình do tất cả các camera chuẩn
Onvif Profile-S được phát hiện tự động.
Trong Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS và Hệ Thống Hội
Thảo Không Dây DICENTIS, môđun phần mềm Điều
Khiển Camera DICENTIS cho phép:
• Sử dụng tên người dùng và mật khẩu để điều khiển
camera chuẩn Onvif Profile-S.
• Hỗ trợ camera Panasonic qua giao thức IP của thiết
bị:
– AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-HE120, AWHE130, AW-UE70.
• Hỗ trợ camera Sony qua giao thức IP của thiết bị:
– SRG-300SE và SRG 360SHE.
• Điều khiển chuyển đổi TvOne CORIOmatrix và video
Kramer MV-6.

Bao gồm bộ phận
Số lượ ng Thành phần
1

Email có thông tin kích hoạt giấy phép.

Thông số kỹ thuật
Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS:

•

Giấy phép DCNM-LSYS

Hệ Thống Hội Thảo Không Dây
DICENTIS:

•

DCNM-WAP

Thông tin đặt hàng
DCNM-LCC Bản quyền kiểm soát camera
Thiết Bị Điều Khiển Camera DICENTIS cho phép sử dụng
camera trong Hệ thống hội thảo DICENTIS và Hệ thống
không dây DICENTIS.
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