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u Interface intuitiva para alternar entre o idioma do
orador e outros idiomas disponíveis

u O nome do idioma selecionado é apresentado de
forma clara, com o nome e os carateres originais

u É possível ouvir o idioma interpretado através da
saída de auscultadores do DICENTIS multimédia,
ampliado ou com idioma

As licença de posto DICENTIS permitem que a
funcionalidade dos dispositivos DICENTIS sejam
aumentadas para satisfazer as necessidades do
participante. O DICENTIS com seleção de idioma no
lugar ativa a funcionalidade de seleção do idioma do
DICENTIS com multimédia ou dispositivo ampliado. É
necessária uma licença individual para cada
dispositivo DICENTIS que necessite de seleção de
idioma. A licença é fornecida como um código de
ativação e é ativada do mesmo modo que os outros
códigos de ativação no Sistema de conferência
DICENTIS.

Funções

Os idiomas interpretados são distribuídos no Sistema
DICENTIS e apresentados na lista de idiomas do
DICENTIS com multimédia ou dispositivo ampliado. O
idioma do orador da sala é o primeiro idioma na lista.
O participante pode selecionar o idioma necessário na
lista de idiomas e, em seguida, ouvir o discurso
interpretado através da saída de auscultadores do
DICENTIS com multimédia ou dispositivo ampliado
ligado.

Seleção do idioma
O DICENTIS com seleção do idioma no lugar permite
aos participantes:

• Selecionar com facilidade o idioma necessário na lista
de idiomas no DICENTIS com multimédia ou
dispositivo ampliado.

• Alternar rapidamente entre o idioma do orador da
sala e outros idiomas disponíveis.

• Ouvir convenientemente o idioma selecionado
utilizando a tomada de auscultadores existente no
DICENTIS multimédia ou dispositivo ampliado.

• É possível adicionar nomes de idiomas definidos pelo
utilizador aos idiomas predefinidos.

• A apresentação do nome do idioma é configurável
como nome ou abreviatura com um número opcional
de idioma.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componentes

1 E-mail com informações sobre a activação da licença.

Como encomendar

DICENTIS com seleção de idioma no lugar
O DICENTIS com seleção de idioma no lugar ativa a
funcionalidade de seleção do idioma do DICENTIS com
multimédia e dispositivo ampliado. Necessita da
licença de sistema DCNM‑LSYS.
N.º de encomenda DCNM-LSSL

 


