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u Mempersiapkan daftar permintaan untuk berbicara

u Pengatur waktu berbicara kelompok dan individu

u Notebook

DCN‑SWMM-E Conference Software Microphone
Management adalah cara mengontrol mikrofon secara
efisien pada konferensi dan menyediakan sebuah alat
yang mudah digunakan bagi pengguna yang bisa
mencakup seluruh aspek dari manajemen mikrofon.

Fungsi

Fungsi cuplikan layar

Persiapan
Operator mempersiapkan bagaimana diskusi akan
dilaksanakan menggunakan aplikasi konfigurasi.
Pengaturan mikrofon bisa ditetapkan untuk tiap entri



dalam agenda pertemuan. Pengaturan yang tersedia
adalah: mode mikrofon, jumlah mikrofon aktif, daftar
permintaan untuk berbicara, individu dan pengatur
waktu bicara kelompok serta masih banyak lagi.
Sepanjang pertemuan aktual operator bisa memilih
untuk menjalankan penyiapan sebagaimana
dikonfigurasikan sebelumnya, atau melakukan
penambahan secara real‑time.

Pengelolaan mikrofon
Pengelolaan mikrofon menawarkan sejumlah opsi
kontrol mikrofon. Ini memberikan tanggungan
terhadap keduanya mengenai bagaimana modul
manajemen mikrofon beroperasi dan bagaimana
konferensi itu sendiri berlanjut. Opsi ini mencakup:

• Kontrol oleh operator dengan daftar permintaan
untuk berbicara (manual).

• Kontrol oleh operator dengan daftar permintaan
untuk berbicara dan daftar respons.

• Kontrol oleh operator dengan daftar permintaan
untuk berbicara (terbuka).

• Kontrol oleh delegasi dengan mengesampingkan
mikrofon delegasi lain (masuk pertama, keluar
pertama).

• Kontrol oleh delegasi dengan aktivasi suara.
• Kontrol oleh delegasi dengan Push-To-Talk.

Masing-masing mode memungkinkan tingkat mikrofon
operator maupun delegasi yang berbeda, sehingga
semua konferensi umum dapat tercakup. Misalnya,
diskusi yang lebih kecil dan bersifat informal hanya
memerlukan kontrol mikrofon operator yang sangat
kecil, sehingga mode seperti kontrol mikrofon oleh
delegasi akan menjadi sesuatu yang ideal. Untuk
konferensi internasional berskala penuh dengan
ratusan peserta, kontrol oleh operator dengan daftar
permintaan untuk berbicara akan lebih sesuai.
Operator dapat menentukan apakah satu, dua, tiga
atau empat mikrofon delegasi normal yang dapat
diaktifkan secara simultan. Operator juga dapat
menentukan apakah delegasi diizinkan membatalkan
permintaan untuk berbicara atau mematikan mikrofon
mereka. Rentang waktu di mana delegasi diizinkan
untuk berbicara bisa ditetapkan untuk pembicara
terkini, pembicara yang merespons, delegasi
individual, dan kelompok delegasi.

Notebook
Operator juga dapat memberikan delegasi hak
istimewa aktivasi mikrofon tambahan, yang mana
berarti mereka tidak harus masuk di dalam daftar
permintaan dan bisa menikmati hak istimewa tertentu
yang tidak diberikan ke delegasi lainnya. Tipe mikrofon
harus ditentukan untuk notebook. Kemungkinannya
adalah:

• ‘Chair’ untuk mikrofon pimpinan.
• ‘Button’ di mana delegasi mengaktifkan mikrofon

mereka dengan menekan tombol mikrofon (dalam
mode ini LED ‘VIP’ dari unit kontribusi menyala).

• ‘Operator’ di mana mikrofon dari delegasi yang lebih
aktif diaktifkan oleh operator.

• ‘Voice’ di mana mikrofon diaktifkan suaranya.
• ‘PTT’ di mana mikrofon diaktifkan dengan

menggunakan Push‑To‑Talk.
Baik sistem DCN Next Generation dan sistem DCN
Wireless secara otomatis mengenali unit pimpinan
yang ditugaskan dan akan secara otomatis
menambahkannya ke dalam notebook.

Komponen disertakan

Kuantita
s

Komponen

1 Email dengan informasi aktivasi lisensi

Spesifikasi teknis

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E diperlukan agar Anda
dapat menggunakan lisensi ini

Informasi pemesanan

Lisensi pengelolaan mikrofon DCN-SWMM-E
Manajemen mikrofon perangkat lunak konferensi DCN
Next Generation untuk mengendalikan daftar
pembicara, daftar permintaan dan jawaban, serta
durasi bicara. Untuk dipakai dengan DCN‑SW-E.
Nomor pemesanan DCN-SWMM-E
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