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DCNM-LIPM Çeviri hazırlığı ve lisans yönetimi
DICENTIS

u Bu lisans Toplantı uygulaması, DICENTIS Web
sunucusu, .NET API ve Konferans protokolü
aracılığıyla tercüman masasının
yapılandırılmasına ve yönetilmesine olanak
sağlar

u Her toplantı için farklı tercüme yapılandırmaları
sağlar

Bu yazılım lisansı, tercüman masasının Toplantı
uygulaması, DICENTIS Web sunucusu, .NET API ve
Konferans protokolü aracılığıyla yapılandırılmasına ve
yönetilmesine olanak sağlar. Tercüman masası, DCNM-
LIPM lisansı olmadan yalnızca masanın kendisinin
üzerinde yapılandırılabilir.

İşlevler

DICENTIS Tercüme hazırlık ve yönetim lisansı
teknisyenlerin aşağıdakileri yapmalarını sağlar:
• Tercüman koltuklarını Toplantı uygulamasından

veya .NET API'dan yapılandırma
– Kabinlere koltuk atama.
– Masalara dil atama.
– Kabin arasında veya kabin içinde birleştirme,

kilitleme veya geçersiz kılma gibi mikrofon
modlarını ayarlama.

– Kabinde "kullanımda" göstergesini gösterme.
– Birden fazla tercüman etkin olduğunda kırmızı

yanıp sönen bir mikrofon düğmesi gösterme.
• Her toplantı için farklı tercüme ayarları

yapılandırma.
• Hangi kabinlerin B çıkışına otomatik aktarma dili

besleyebileceğini yapılandırın.
• Tercüman masalarını DICENTIS Web sunucusunu

veya Konferans protokolünü kullanarak kontrol
etme.

• Konferans protokolü ile kabin, masa ve diller gibi
durumları alma.

• Atanabilir düğmelere işlev atama:
– Gerçek ve geçen süre arasında geçiş.

– Video ve sunum arasında geçiş.
– Dillerin genel görünümünü gösterme.
– Yavaş konuş sinyali.
– Kulaklık seçme.

• Geçerli konuşmacının simultane tercüme için çok
hızlı konuştuğunu bildirmek için bir düğmeyi
yapılandırma. Belirlenebilen bir sayıdaki tercüman
aynı talepte bulunduğunda bildirim görüntülenir ve
düğme bırakıldığında belirlenebilen bir süre
boyunca etkin olarak kalır.

• Kullanımda olan kabin bildirimi kontak çıkışına ve
gelen telefon aramaları ve CO2 seviyesi sensörü gibi
uyarılar için iki adet kontak girişine sahip Canlı yayın
ve telefon arabirimini bağlama.

Birlikte verilen parçalar

Adet Parça

1 Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi.

Teknik özellikler

DICENTIS Konferans Sistemi ile birlikte kullanılabilir.

Sipariş bilgileri

DCNM-LIPM Çeviri hazırlığı ve lisans yönetimi
Bu yazılım, Toplantı uygulaması veya API aracılığıyla
tercüman masasının yapılandırılmasını ve yönetilmesini
sağlar.
Sipariş numarası DCNM-LIPM | F.01U.345.402
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Aksesuarlar
DCNM-IDESKINT Yayın ve telef. DCNM-IDESK
Tercüman masası ile harici bir kabin canlı yayın LED'i ve
Tercüman masasının ekranında çalmayı göstermek için
harici bir telefon sistemi arasındaki galvanik ayrımlı
arayüz.
Sipariş numarası DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936

Yazılım Seçenekleri
DCNM-LIMS Tercüme çoklu kaynak lisansı
Bu modül, DICENTIS Tercüman masasının yanı sıra harici
sistemler aracılığıyla dil sunmaya imkan verir.
Sipariş numarası DCNM-LIMS | F.01U.393.477
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