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DCNM-LMS Bản quyền chia sẻ tài liệu
DICENTIS

u Chia sẻ truyền thông từ máy tính trình bày từ xa

u Màn hình chia sẻ được tự động đặt tỷ lệ

Phần Mềm Chia Sẻ Truyền Thông DICENTIS cho phép
chia sẻ màn hình của một máy tính trình bày từ xa tới
tất cả các màn hình của thiết bị DICENTIS Multimedia.
Chủ tọa hoặc người điều khiển cuộc họp có thể kích
hoạt chế độ trình bày nhờ Ứng Dụng Cuộc Họp hoặc
sử dụng thiết bị DICENTIS Multimedia. Khi chế độ
trình bày được kích hoạt, màn hình của một máy tính
trình bày từ xa sẽ được truyền qua mạng tới tất cả các
thiết bị DICENTIS Multimedia.

Chức năng

Khi chủ tọa hoặc người điều khiển cuộc họp kích hoạt
chế độ trình bày, tất cả màn hình của thiết bị
DICENTIS Multimedia sẽ tự động hiển thị màn hình
của máy tính trình bày từ xa. Bạn có thể bật chế độ
trình bày từ Ứng Dụng Cuộc Họp hoặc từ thiết bị
DICENTIS Multimedia theo đúng cấp quyền.
Phần mềm chia sẻ truyền thông này rất dễ sử dụng và
không cần cấu hình. Chỉ cần một ứng dụng nhỏ để bắt
đầu trên một máy tính trình bày từ xa và không yêu
cầu quy trình cài đặt nào. Người muốn chia sẻ màn
hình của máy tính trình bày từ xa chỉ cần kết nối với
máy chủ chạy phần mềm DICENTIS và bắt đầu ứng
dụng nhỏ.

Bao gồm bộ phận

Sô ́ lượng Thành phần

1 Email có thông tin kích hoạt giấy phép.

Thông số kỹ thuật

Một hệ thống máy tính chạy phần
mềm máy chủ và ứng dụng cuộc
họp:

• Windows server 2008 R2 64
bit, hoặc:

• Máy chủ Windows 2012 R2 64
bit (gồm tính năng .NET
Framework 3.5):
– Bộ xử lý i7 4 lõi 2,5 GHZ.
– RAM 16 GByte.
– Dung lượng trống trên ổ

cứng là 20 GB.
– Thẻ Ethernet 1 GB.

Máy tính chạy phần mềm máy chủ
trong hệ thống nhiều máy tính:

• Windows server 2008 R2 64
bit, hoặc:

• Máy chủ Windows 2012 R2 64
bit (gồm tính năng .NET
Framework 3.5):
– Bộ xử lý i7 4 lõi, 2,5 GHZ.
– RAM 16 GByte.
– Dung lượng trống trên ổ

cứng là 20 GB.
– Thẻ Ethernet 1 GB.

Máy tính chỉ chạy ứng dụng cuộc
họp:

• Windows 7 home premium 64
bit, hoặc

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro 64 bit (gồm tính năng .NET
Framework 3.5):
– Bộ xử lý i5 4 lõi, 2,4 GHZ.
– RAM 8 GByte.
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– Dung lượng trống trên ổ
cứng là 20 GB.

– Thẻ Ethernet 1 GB.

Lưu ý: Windows 10 chỉ thích hợp
dùng cho máy khách.

Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS: • Giấy phép DCNM-LSYS

Thông tin đặt hàng

DCNM-LMS Bản quyền chia sẻ tài liệu
Phần Mềm Chia Sẻ Truyền Thông DICENTIS cho phép
chia sẻ màn hình của một máy tính trình bày từ xa tới tất
cả thiết bị DICENTIS Multimedia.
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