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u intuitivní rozhraní umožňuje přepínání mezi
základním jazykem a ostatními dostupnými jazyky;

u název zvoleného jazyka je zřetelně zobrazen v daném
jazyce a příslušném písmu;

u podle potřeby je možné na výstupu pro sluchátka na
multimediálním, rozšířeném nebo jazykovém zařízení
DICENTIS poslouchat tlumočení jazyka;

Licence systému DICENTIS pro konkrétní sedadla
umožňují rozšířit možnosti zařízení systému DICENTIS
podle potřeb účastníků. Licence Volba jazyka
v systému DICENTIS pro dané sedadlo aktivuje funkci
výběru jazyka v multimediálních a rozšířených
zařízeních DICENTIS. Pro každé zařízení systému
DICENTIS, které vyžaduje možnost výběru jazyka, je
zapotřebí samostatná licence. Licence je dostupná
v podobě aktivačního kódu a aktivuje se stejně jako
ostatní aktivační kódy v konferenčním systému
DICENTIS.

Funkce

Tlumočené jazyky jsou distribuovány v systému
DICENTIS a jsou uvedeny v seznamu jazyků
v multimediálních a rozšířených zařízeních DICENTIS.
Jako základní jazyk je nastaven první jazyk v seznamu.
Účastníci si mohou vybrat požadovaný jazyk ze
seznamu jazyků a poté poslouchat tlumočení jazyka
prostřednictvím výstupu pro sluchátka na připojeném
multimediálním nebo rozšířeném zařízení DICENTIS.

Volba jazyka
Licence Volba jazyka v systému DICENTIS pro dané
sedadlo umožňuje účastníkům následující:

• Vybírat požadovaný jazyk ze seznamu jazyků
v multimediálních a rozšířených zařízeních systému
DICENTIS.

• Rychle přepínat mezi základním jazykem a ostatními
dostupnými jazyky.

• Pohodlně poslouchat zvolený jazyk prostřednictvím
výstupu pro sluchátka na multimediálním nebo
rozšířeném zařízení systému DICENTIS.

• Vedle předem definovaných jazyků je možné přidat
názvy jazyků definované uživatelem.

• Zobrazení názvu jazyka lze nakonfigurovat jako název
nebo zkratku s volitelným číslem jazyka.

Zahrnuté díly

Množství Součásti

1 E‑mail s informacemi o aktivaci licence.

Informace o objednání

Volba jazyka v systému DICENTIS pro dané sedadlo
Licence Volba jazyka v systému DICENTIS pro dané
sedadlo aktivuje funkci výběru jazyka v multimediálních
a rozšířených zařízeních DICENTIS. Vyžaduje
systémovou licenci DCNM‑LSYS.
Číslo objednávky DCNM-LSSL

 


