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DCNM-LSDU Laitekohtainen lisenssi, 2 käyttäjää
DICENTIS

u Mahdollistaa kaksoiskäyttötoiminnon
langattomissa DICENTIS-laitteissa ja DICENTIS-
konferenssilaitteissa.

u Mahdollistaa osallistujan nimen näytön oikein,
kun sama DICENTIS-laite on kahden osallistujan
käytössä.

DICENTIS Discussion -laitteen, kielivalinnalla
varustetun Discussion-laitteen, äänestystoiminnolla
varustetun Discussion-laitteen ja langattoman
DICENTIS-laitteen toimintoja voidaan laajentaa
lisensseillä. DICENTIS-laitteen kaksoiskäyttö
istuinpaikalta -lisenssiä käytettäessä kaksi osallistujaa
voi käyttää samaa laitetta niin, että heidän nimensä
näkyvät silti oikein puhujaluettelossa ja kameran
kuvassa. Lisäksi yksi osallistuja voi puhua samalla, kun
toinen osallistuja on odottavien luettelossa. DICENTIS
kaksoiskäyttö paikalla lisenssiä voidaan laajentaa
tunnistuksella tai äänestyksellä. Näin kosketusnäytöllä
varustettu DICENTIS Discussion -laite ja laajennettu
langaton DICENTIS-laite ovat entistäkin
monipuolisempia.
Lisenssi toimitetaan aktivointikoodina, joka otetaan
käyttöön samalla tavalla kuin muutkin DICENTIS-
järjestelmän aktivointikoodit.

Toiminnot

Käyttö
• Kumpikin osallistuja voi aktivoida tai sammuttaa

mikrofonin käyttämällä osaa mikrofonin
puheenvuoropyyntöpainikettaan.

• Jotta käyttö olisi mahdollisimman helppoa
mikrofonin puheenvuoropyyntöpainike on määritetty
toimimaan samalla tavalla kuin yhdelle käyttäjälle
määritetyssä keskustelulaitteessa.

Kaksoiskäyttö ja tunnistautuminen
• Kun DCNM-DE, kosketusnäytöllä varustettu

DICENTIS-laite tai DCNM‑WDE, laajennettu langaton
DICENTIS-laite on määritetty kaksoiskäyttöön ja
DICENTIS tunnistus paikalla ‑lisenssi DCNM‑LSID on

käytössä, kukin osallistuja voi kirjautua
keskustelujärjestelmään helposti käyttämällä NFC
(Near Field Communication) ‑tunnistettaan.

• Kirjautuessaan sisään osallistuja voi päättää,
haluaako hän istua Discussion-laitteen tai
langattoman laitteen vasemmalla vai oikealla
puolella.

• Osallistujat voivat kirjautua ulos milloin tahansa
painamalla omaa uloskirjautumispainikettaan.

• Kukin kaksoiskäyttöinen langaton laite, jossa
halutaan käyttää Tunnistus paikalla ‑toimintoa,
tarvitsee kaksi DCNM-LSID-lisenssiä.

Kaksoiskäyttö ja äänestys
• Kun DCNM-DE, kosketusnäytöllä varustettu

DICENTIS Discussion -laite tai DCNM‑WDE, langaton
laajennettu DICENTIS-laite on määritetty
kaksoiskäyttöön ja DICENTIS äänestys paikalla
‑lisenssi DCNM-LSVT on käytössä, osallistujat voivat
äänestää samaan aikaan käyttämällä omia
äänestyspainikkeitaan.

• Kukin kaksoiskäyttöinen kosketusnäytöllä varustettu
DCNM-DE DICENTIS Discussion -laite ja laajennettu
langaton DCNM‑WDE DICENTIS -laite, jossa
halutaan käyttää Tunnistus paikalla ‑toimintoa,
tarvitsee kaksi DCNM‑LSVT-lisenssiä.

Mukana toimitettavat osat

Määrä Komponentti

1 Sähköpostiviesti, joka sisältää lisenssin aktivointitiedot.
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Tekniset tiedot

Yhden tietokoneen järjestelmä,
johon on asennettu
palvelinohjelmisto ja kokoussovellus:

• Windows-palvelin 2008 R2
(64-bittinen) tai:

• Windows server 2012 R2 (64-
bittinen) (jossa .NET
Framework 3.5 -ominaisuus):
– Suoritin i7, neliytiminen,

2,5 GHz
– 16 Gt RAM-muistia
– 20 Gt vapaata levytilaa
– 1 Gb:n Ethernet-kortti.

Palvelinohjelmistoa käyttävä
tietokone usean tietokoneen
järjestelmässä:

• Windows-palvelin 2008 R2
(64-bittinen) tai:

• Windows server 2012 R2 (64-
bittinen) (jossa .NET
Framework 3.5 -ominaisuus):
– Suoritin i7, neliytiminen,

2,5 GHz
– 16 Gt RAM-muistia
– 20 Gt vapaata levytilaa
– 1 Gb:n Ethernet-kortti.

Tietokone, johon on asennettu vain
kokoussovellus:

• Windows 7 Home Premium
(64-bittinen) tai

• Windows 8.1 Pro / Windows
10 Pro (64-bittinen)
(jossa .NET Framework 3.5 -
ominaisuus):
– Suoritin i5, neliytiminen,

2,4 GHz.
– 8 Gt RAM-muistia
– 20 Gt vapaata levytilaa
– 1 Gb:n Ethernet-kortti.

Huomautus: Windows 10
soveltuu vain asiakastietokoneisiin.

DICENTIS-konferenssijärjestelmä: • DCNM-LSYS-lisenssi

Tilaustiedot

DCNM-LSDU Laitekohtainen lisenssi, 2 käyttäjää
DICENTIS-ohjelmistolisenssi, joka mahdollistaa
kaksoiskäytön istuinpaikalta DICENTIS Discussion -
laitteessa, kielivalinnalla varustetussa DICENTIS
Discussion -laitteessa, kosketusnäytöllä varustetussa
DICENTIS Discussion -laitteessa ja langattomissa
DICENTIS-laitteissa.
Tilausnumero DCNM-LSDU | F.01U.310.246

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta | 202103021241 | V12 | maaliskuuta 02, 2021 © Bosch Security Systems 2021


