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DCNM-LIMS Licentie voor meerdere bronnen tolken
DICENTIS

u Maakt een naadloos gebruik van tolktalen van
meerdere bronnen mogelijk

u Maakt verbinding van DICENTIS met externe
tolksystemen mogelijk

u Uitwisseling van tolkkwaliteitsindex tussen
lokale en externe tolksystemen

Door de DICENTIS-module Voorbereiding en beheer
van tolken (DCNM-LIPM) uit te breiden met de
DICENTIS-module Meerdere bronnen tolken (DCNM-
LIMS) wordt het mogelijk talen van meerdere bronnen
aan te bieden. Door naast de lokale DICENTIS
Tolkenpost tevens een extern systeem te gebruiken,
kunnen maximaal 100 talen worden aangeboden.
Dankzij deze functionaliteit kan het systeem worden
verbonden met externe tolksystemen en kunnen
oplossingen worden samengesteld waarbij de
tolkenposten zich in meerdere ruimten bevinden. Het
externe systeem kan de automatisch doorgegeven taal
bieden waarnaar alle lokale DICENTIS Tolkenposten
over zullen schakelen en de brontaal uitwisselen,
zodat de juiste tolkkwaliteitsindex (flr, +, -, --) in het
systeem wordt weergegeven.

Functies

Met deze DICENTIS-licentie kunnen technici:
• Het systeem configureren via de Meeting

Application of de cabine-/postcombinaties van .NET
API met een OMNEO- of DanteTM-stream als bron.

• Configureren welke cabine(s) de automatisch
doorgegeven taal bieden, zodat alle lokale tolken
automatisch overschakelen naar die taal.

Op basis van deze DICENTIS-licentie kunnen
gebruikers:

• Zien of een taal wordt aangeboden door een lokale
tolkenpost of door een extern systeem.

• De externe tolkenposten bedienen (indien
geïmplementeerd op het externe systeem).

Op basis van de DICENTIS-licentie kunnen
integratoren:
• Een externe tolkoplossing samenstellen met

gebruikmaking van de .NET API of het
Conferentieprotocol voor de besturing, en de
DanteTM unicast- of multicaststreams voor de audio.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 E‑mail met informatie over activering van de licentie.

Technische specificaties

DICENTIS-conferentiesysteem: • DCNM-LIPM-licentie

Bestelinformatie

DCNM-LIMS Licentie voor meerdere bronnen tolken
Deze module maakt het mogelijk een taal aan te bieden
via de DICENTIS Tolkenpost, evenals via externe
systemen.
Bestelnummer DCNM-LIMS | F.01U.393.477
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