Sistem Komunikasi - DCNM-LIMS Lisensi interpretasi multi sumber

DCNM-LIMS Lisensi interpretasi multi sumber
DICENTIS

u Memungkinkan bahasa terjemahan dari berbagai
sumber tanpa kendala
u Memungkinkan antarmuka DICENTIS dengan
sistem penerjemahan jarak jauh
u Penggantian indeks kualitas penerjemahan
antara sistem penerjemahan lokal dan jarak jauh

Perluasan modul persiapan dan pengelolaan DICENTIS
Interpreting (DCNM-LIPM) dengan modul multisumber DICENTIS Interpreting (DCNM-LIMS)
menciptakan kemungkinan untuk menyediakan bahasa
dari berbagai sumber. Hingga 100 bahasa dapat
disampaikan menggunakan Interpreter desk DICENTIS
lokal serta sistem eksternal.
Fungsionalitas ini memungkinkan antarmuka dengan
sistem penerjemahan jarak jauh dan penggunaan
solusi yang menempatkan Interpreter desk di
beberapa ruangan. Sistem jarak jauh dapat
menyediakan bahasa auto-relay yang akan digunakan
oleh semua Interpreter desk DICENTIS lokal, serta
mengganti bahasa sumber untuk menunjukkan indeks
kualitas penerjemahan yang benar (flr, +, -, --) dalam
sistem ini.

• Melihat apakah suatu bahasa disediakan oleh
Interpreter desk lokal atau oleh sistem eksternal.
• Mengontrol Interpreter desk jarak jauh (bila
diterapkan pada sistem jarak jauh).
Dengan lisensi DICENTIS, integrator dapat:
• Membuat solusi penerjemahan jarak jauh
menggunakan .NET API atau Protokol konferensi
untuk kontrol, serta stream unicast atau multicast
DanteTM untuk audio.
Komponen disertakan
Kuantitas Komponen
1

Email dengan informasi aktivasi lisensi.

Spesifikasi teknis

Fungsi
Lisensi DICENTIS ini memungkinkan teknisi:
• Konfigurasikan melalui aplikasi Rapat atau
kombinasi Booth-Meja .NET API dengan stream
OMNEO atau DanteTM sebagai sumber.
• Konfigurasikan Booth mana yang menyediakan
bahasa auto-relay, sehingga semua penerjemah
lokal secara otomatis beralih ke bahasa tersebut.
Dengan lisensi DICENTIS ini, operator dapat:

Sistem Konferensi DICENTIS:

•

Lisensi DCNM-LIPM

Informasi pemesanan
DCNM-LIMS Lisensi interpretasi multi sumber
Modul ini memungkinkan penyediaan bahasa melalui
Interpreter desk DICENTIS serta sistem eksternal.
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