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DCNM-LIPM Interpi persiapan dan pengelolaan
DICENTIS

u Memungkinkan konfigurasi dan pengelolaan
interpreter desk melalui Aplikasi rapat,
DICENTIS Webserver, API .NET, dan Protokol
konferensi.

u Memungkinkan konfigurasi interpretasi yang
berbeda untuk setiap rapat

Lisensi perangkat lunak ini memungkinkan konfigurasi
dan pengelolaan interpreter desk melalui Aplikasi
rapat, DICENTIS Webserver, API .NET, dan Protokol
konferensi. Tanpa lisensi DCNM-LIPM, interpreter
desk hanya dapat dikonfigurasi pada meja itu sendiri.

Fungsi

Lisensi persiapan dan pengelolaan DICENTIS
Interpretasi memungkinkan teknisi untuk:
• Mengonfigurasi posisi penerjemah dari Aplikasi

rapat atau API .NET
– Menetapkan tempat duduk ke booth.
– Menetapkan bahasa ke meja.
– Mengatur mode mikrofon di antara atau di

dalam booth, seperti menggabungkan, saling
kunci, atau menimpa.

– Menampilkan 'tanda aktif' di dalam booth.
– Menampilkan tombol mikrofon yang berkedip

merah saat beberapa penerjemah sedang aktif.
• Mengonfigurasi pengaturan interpretasi yang

berbeda untuk setiap rapat.
• Mengonfigurasi booth yang dapat memasok bahasa

auto-relay ke output B.
• Mengontrol interpreter desk menggunakan

DICENTIS Webserver atau Protokol konferensi.
• Mengambil status seperti booth, meja, dan bahasa

melalui Protokol konferensi.
• Menetapkan fungsi pada tombol yang bisa diatur:

– Mengalihkan antara waktu nyata dan yang sudah
berlalu.

– Mengalihkan antara video dan presentasi.

– Menampilkan ikhtisar bahasa.
– Memberi isyarat agar bicara perlahan.
– Memilih headphone atau headset.

• Konfigurasikan tombol untuk memberi tahu bahwa
tempo bicara pembicara saat ini terlalu cepat untuk
interpretasi simultan. Pemberitahuan muncul ketika
beberapa penerjemah mengajukan permintaan, dan
tetap aktif untuk batas waktu yang ditentukan
setelah tombol dilepaskan.

• Menghubungkan antarmuka On-air & telepon, yang
memiliki output kontak untuk pemberitahuan booth
dan dua input kontak untuk panggilan telepon
masuk dan peringatan, seperti sensor tingkat CO2.

Komponen disertakan

Kuantitas Komponen

1 Email dengan informasi aktivasi lisensi.

Spesifikasi teknis

Dapat digunakan dengan Sistem Konferensi DICENTIS.

Informasi pemesanan

DCNM-LIPM Interpi persiapan dan pengelolaan
Lisensi perangkat lunak untuk konfigurasi dan
pengelolaan meja penerjemah melalui aplikasi Rapat atau
API.
Nomor pemesanan DCNM-LIPM | F.01U.345.402
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Aksesori
DCNM-IDESKINT On-air & telepon. DCNM-IDESK
Antarmuka yang dipisah galvanis di antara meja
Interpreter dan LED on-air booth eksternal dan sistem
telepon eksternal untuk indikasi dering di tampilan meja
Interpreter.
Nomor pemesanan DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936

Opsi Perangkat Lunak
DCNM-LIMS Lisensi interpretasi multi sumber
Modul ini memungkinkan penyediaan bahasa melalui
Interpreter desk DICENTIS serta sistem eksternal.
Nomor pemesanan DCNM-LIMS | F.01U.393.477
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