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DCNM-LSSL 1 kullanıcıda dil seçimi için lisans
DICENTIS

u Konuşma dili ile diğer mevcut diller arasında
geçiş için sezgisel arabirim

u Seçilen dilin adı, orijinal ad ve karakterler
kullanılarak açıkça gösterilir

u Çevrilen konuşma DICENTIS Multimedya cihazın,
DICENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazının
veya DICENTIS Dil seçicili toplantı cihazının
kulaklık çıkışından dinlenebilir

DICENTIS koltuk lisansları DICENTIS cihazlarının
işlevlerinin katılımcının ihtiyaçlarına uygun olarak
genişletilmesini sağlar. "DICENTIS Koltukta Dil Seçme
lisansı" DICENTIS Multimedya cihazının veya
dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazının dil
seçme özelliğini etkinleştirir. Dil seçimi gerektiren her
DICENTIS cihazı için ayrı bir lisans gerekir. Lisans bir
aktivasyon kodu olarak sunulur ve DICENTIS Konferans
Sistemindeki diğer aktivasyon kodlarıyla aynı şekilde
etkinleştirilir.

İşlevler

Çevrilen diller DICENTIS Sistemi içinde dağıtılır ve
DICENTIS Multimedya cihazının, dokunmatik ekranlı
DICENTIS Toplantı cihazının, dil seçicili DICENTIS
Toplantı cihazının dil listesinde sunulur. Konuşma dili,
listenin ilk sırasında yer alır. Katılımcı dil listesinden
gerekli dili seçebilir ve ardından bağlı DICENTIS
Multimedya cihazının, dokunmatik ekranlı DICENTIS
Toplantı cihazının, dil seçicili DICENTIS Toplantı
cihazının kulaklık çıkışı aracılığıyla çevrilen konuşmayı
dinleyebilir.

Dil seçimi
"DICENTIS Koltukta Dil Seçimi lisansı" katılımcıların
şunları yapabilmelerini sağlar:
• DICENTIS multimedya, dokunmatik ekranlı

DICENTIS Toplantı cihazı veya dil seçicili DICENTIS
Toplantı cihazındaki dil listesinden gerekli dili
kolayca seçebilirler.

• Konuşma dili ile diğer mevcut diller arasında hızlıca
geçiş yapabilirler.

• Seçilen dili DICENTIS multimedya, dokunmatik
ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı, dil seçicili
DICENTIS Toplantı cihazındaki kulaklık girişini
kullanarak kolayca dinleyebilirler.

• Önceden tanımlanmış dillerin yanında, kullanıcı
tarafından tanımlanan dil adları eklemek
mümkündür.

• Dil adının görüntülenmesi bir ad veya isteğe bağlı dil
numarası ile bir kısaltma olarak yapılandırılabilir.

Birlikte verilen parçalar

Adet Parça

1 Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi.

Teknik özellikler

Sunucu yazılımını ve toplantı
uygulamasını çalıştıran tek bilgisayar
sistemi:

• Windows server 2008 R2 64
bit veya:

• Windows Server 2012 R2 64
bit (.NET Framework 3.5
özelliğini barındıran):
– İşlemci i7 4 çekirdekli, 2,5

GHZ.
– 16 GBayt RAM.
– 20 GB boş disk alanı.
– 1 GB Ethernet kartı.

Çoklu bilgisayar sisteminde sunucu
yazılımını çalıştıran bilgisayar:

• Windows server 2008 R2 64
bit veya:



İletişim Sistemleri - DCNM-LSSL 1 kullanıcıda dil seçimi için lisans 2 | 2

• Windows Server 2012 R2 64
bit (.NET Framework 3.5
özelliğini barındıran):
– İşlemci i7 4 çekirdekli, 2,5

GHZ.
– 16 GBayt RAM.
– 20 GB boş disk alanı.
– 1 GB Ethernet kartı.

Sadece toplantı uygulamasını
çalıştıran bilgisayar:

• Windows 7 Home Premium 64
bit veya

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro 64 bit (.NET Framework
3.5 özelliğini barındıran):
– İşlemci i5 4 çekirdekli,

2,4 GHZ.
– 8 GBayt RAM.
– 20 GB boş disk alanı.
– 1 GB Ethernet kartı.

Not: Windows 10 yalnızca istemci
bilgisayar ile kullanım için uygundur.

DICENTIS Konferans Sistemi: • DCNM-LSYS lisansı

Sipariş bilgileri

DCNM-LSSL 1 kullanıcıda dil seçimi için lisans
DICENTIS Koltukta Dil Seçme lisansı DICENTIS
Dokunmatik ekranlı Multimedya ve DICENTIS Toplantı
cihazlarının dil seçme özelliğini etkinleştirir. DICENTIS dil
seçicili Toplantı cihazı dahili olarak işleve sahiptir.
Sipariş numarası DCNM-LSSL | F.01U.300.534
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