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u Puheenvuoropyyntöluetteloiden valmistelu

u Ryhmän ja yksittäisen puhujan puheaikojen ajastus

u Muistikirja

DCN‑SWMM-E, Conference Software, mikrofonien
hallinnan avulla voidaan hallita konferenssin
mikrofoneja tehokkaasti. Se on helppokäyttöinen
työkalu, jolla käyttäjä voi hallita kaikkia mikrofonin
toimintoja.

Toiminnot

Toiminnon näyttökuva

Valmistelu
Pääkäyttäjä määrittää keskustelun asetukset
käyttämällä määrityssovellusta. Mikrofonin asetukset
voidaan määrittää kullekin kokouksen esityslistan
kohteelle. Käytettävissä olevat asetukset: mikrofonitila,
aktiivisten mikrofonien määrä,
puheenvuoropyyntöluettelo, yksittäisten puhujien ja
ryhmien puheajan ajastimet jne.
Kokouksen aikana pääkäyttäjä voi käyttää ennalta
määritettyjä asetuksia tai tehdä asetuksiin muutoksia
käytön aikana.

Mikrofonin hallinta
Mikrofonien hallinnan avulla mikrofoneja voidaan
hallita monin eri tavoin. Mikrofonien hallinnalla voidaan
vaikuttaa sekä mikrofonien hallintamoduulin
toimintaan että siihen, miten kokous etenee.
Vaihtoehtoja ovat:

• Pääkäyttäjän hallinta, puheenvuoropyyntöluettelo
(manuaalinen)

• Pääkäyttäjän hallinta, puheenvuoropyyntöluettelo ja
vastausluettelo

• Osallistujan hallinta, puheenvuoropyyntöluettelo
(avoin)

• Osallistujan hallinta, mikrofoni ohittaa muiden
osallistujien mikrofonit (ensisijaisuus).

• Osallistujan hallinta, ääniohjaus



• Osallistujan hallinta, PTT-kytkin.
Kussakin tilassa mikrofonien hallinta on eriasteisesti
pääkäyttäjällä ja osallistujilla. Tämä takaa, että
järjestelmä soveltuu kaikenlaisiin
peruskonferensseihin. Esimerkiksi pienryhmissä
käydyt, epämuodolliset keskustelut edellyttävät vain
vähän pääkäyttäjän hallintaa, joten tällaiseen
tilanteeseen osallistujan hallinta soveltuu parhaiten.
Suuressa, usean sadan osallistujan kansainvälisessä
konferenssissa paras vaihtoehto on se, että
pääkäyttäjä hallitsee mikrofoneja ja
puheenvuoropyyntöluetteloa. Pääkäyttäjä voi
määrittää, voiko aktiivisena olla yksi, kaksi, kolme vai
neljä tavallista osallistujan mikrofonia yhtä aikaa.
Pääkäyttäjä voi myös määrittää, voivatko osallistujat
peruuttaa puheenvuoropyyntöjään tai katkaista
mikrofoneistaan virran. Osallistujien puheaika voidaan
määrittää nykyiselle puhujalle, vastaajalle, yksittäisille
osallistujille tai osallistujaryhmille.

Muistikirja
Osallistujille voidaan myöntää mikrofonin käytön
lisäoikeuksia, jolloin puheenvuoropyyntöjä ei tarvitse
rekisteröidä puheenvuoropyyntöluetteloon ja
osallistujilla on tiettyjä muitakin oikeuksia, joita muilla
osallistujilla ei ole Mikrofonin tyyppi on tällöin
määritettävä erityispuhujien muistikirjaan. Vaihtoehtoja
ovat:

• Puheenjohtajan mikrofonit
• Mikrofonipainike, jolla osallistujat aktivoivat

mikrofoninsa (tässä tilassa keskusteluyksiköiden VIP-
merkkivalo palaa)

• Pääkäyttäjän hallinta, jolloin pääkäyttäjä ottaa
käyttöön aktiivisten puhujien mikrofonit

• Mikrofonien aktivointi ääniohjauksella
• Mikrofonien aktivointi PTT-toiminnolla

Sekä DCN Next Generation -järjestelmä että
langattomat DCN-järjestelmät tunnistavat
automaattisesti puheenjohtajan yksikön ja lisäävät sen
automaattisesti erityispuhujien muistikirjaan.

Mukana toimitettavat osat

Määrä Osa

1 Sähköpostiviesti, joka sisältää lisenssin aktivointitiedot

Tekniset tiedot

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E on pakollinen, ennen
kuin tätä lisenssiä voi käyttää

Tilaustiedot

DCN-SWMM-E, mikrofonin hallintalisenssi
DCN Next Generation -konferenssiohjelmiston
mikrofonien hallintamoduuli, jolla hallitaan
puhujaluetteloita, pyyntöjä, vastauksia ja puheaikoja.
Käytetään yhdessä DCN‑SW-E:n kanssa.
Tilausnumero DCN-SWMM-E
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