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DCNM-LIMS Tercüme çoklu kaynak lisansı
DICENTIS

u Sorunsuz bir şekilde birden fazla kaynaktan
tercüme yapılmasını sağlar

u DICENTIS'in uzaktan tercüme sistemleriyle
arayüz oluşturmasını sağlar

u Yerel ve uzak tercüme sistemleri arasında
tercüme kalitesi endeksi değişimi

DICENTIS Tercümanlık hazırlık ve yönetim modülünün
(DCNM-LIPM) DICENTIS Çok kaynaklı tercüme
modülüyle (DCNM-LIMS) genişletilmesi, birden fazla
kaynaktan dil sunma imkanı oluşturur. Yerel DICENTIS
Tercüman masası ve harici bir sistem ile 100'e kadar
dil sunabilirsiniz.
Bu işlev, uzak tercüme sistemleriyle arayüz
oluşturmaya ve tercüman masalarının birden fazla
odada bulunduğu çözümlere imkan verir. Uzak sistem,
tüm yerel DICENTIS Tercüman masalarının geçeceği
otomatik aktarma dilini sunabilmenin yanı sıra
sistemde doğru tercüme kalitesi endeksini (flr, +, -, --)
göstermek için kaynak dili değiştirebilir.

İşlevler

Bu DICENTIS lisansı, teknisyenlerin aşağıdakileri
yapmalarını sağlar:
• Toplantı uygulaması veya .NET API Kabin-Masa

kombinasyonlarıyla kaynak olarak bir OMNEO veya
DanteTM yayını ile yapılandırma.

• Tüm yerel tercümanların otomatik olarak söz konusu
dile geçiş yapması için hangi kabinlerin otomatik
aktarma dilini sunacağını yapılandırma.

Bu DICENTIS lisansı, operatörlerin şunları yapmasını
sağlar:
• Bir dilin yerel bir tercüman masası veya harici bir

sistem ile sunulup sunulmadığını görme.

• Uzak tercüman masalarını kontrol etme (uzak
sistemde uygulandığında).

DICENTIS lisansı, entegratörlerin şunları yapmasını
sağlar:
• Kontrol için .NET API veya Konferans protokolünü,

ses için ise DanteTM tekli veya çoklu yayınlarını
kullanarak bir uzaktan tercüme çözümü oluşturma.

Birlikte verilen parçalar

Adet Parça

1 Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi.

Teknik özellikler

DICENTIS Konferans Sistemi: • DCNM-LIPM lisansı

Sipariş bilgileri

DCNM-LIMS Tercüme çoklu kaynak lisansı
Bu modül, DICENTIS Tercüman masasının yanı sıra harici
sistemler aracılığıyla dil sunmaya imkan verir.
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