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DCN‑SWMM-E Conferentiesoftware Microfoonbeheer
is de manier om microfoons efficiënt aan te sturen
tijdens een conferentie. Het biedt de gebruiker een
krachtig en makkelijk te gebruiken hulpmiddel dat alle
aspecten van microfoonbeheer omvat.

Functies

Screenshot van functie

Voorbereiding
Met de configuratietoepassing bepaalt de beheerder
vooraf hoe de discussie zal plaatsvinden. Voor elk
agendapunt kunnen microfooninstellingen worden



vastgelegd. Beschikbare instellingen zijn:
microfoonmodus, aantal actieve microfoons,
spreekverzoekenlijst, timers voor het bijhouden van de
spreektijd van de groep en van individuele sprekers en
nog veel meer functies.
Tijdens de vergadering kan de beheerder besluiten de
set-up te laten verlopen zoals die is vastgelegd of om
hem in real-time aan te passen.

Microfoonbeheer
Microfoonbeheer biedt diverse bedieningsopties voor
de microfoon. Dit heeft invloed op zowel de werking
van de module Microfoonbeheer als op het verloop van
de conferentie zelf. Deze opties zijn:

• Bediening door de beheerder met een
spreekverzoekenlijst (handmatig).

• Bediening door de beheerder met een
spreekverzoekenlijst en responslijst.

• Bediening door de deelnemer met een
spreekverzoekenlijst (open).

• Bediening door de deelnemer met prioriteitsfunctie
boven andere deelnemersmicrofoons (first-in, first-
out).

• Bediening door een deelnemer via spraakactivering.
• Bediening door een deelnemer via activeringsknop

(push-to-talk).
In elke modus kan het bedieningsniveau voor zowel de
beheerder als de deelnemers verschillend zijn,
waardoor het systeem voor alle algemene conferenties
gebruikt kan worden. Tijdens bijvoorbeeld kleinere,
informele discussies is erg weinig microfoonbediening
door de beheerder nodig. Een modus met
microfoonbediening door een deelnemer is dan ideaal.
Voor een grote internationale conferentie met
honderden deelnemers is bediening door een
beheerder met een spreekverzoekenlijst beter
geschikt. De beheerder kan instellen of één, twee, drie
of vier normale deelnemermicrofoons tegelijkertijd
actief kunnen zijn. Het is ook mogelijk in te stellen of
deelnemers hun spreekverzoek mogen annuleren of
hun microfoons mogen uitschakelen. De spreektijd die
deelnemers krijgen, kan worden ingesteld voor de
huidige spreker, de spreker die erop reageert,
individuele deelnemers of groepen deelnemers.

Notebook
Het is tevens mogelijk om deelnemers extra privileges
voor het activeren van de microfoon te geven. Dit
betekent dat ze niet op de verzoekenlijst hoeven te
staan en over bijzondere rechten beschikken die
andere deelnemers niet hebben. Het microfoontype
moet voor de notebook worden gespecificeerd. De
mogelijkheden zijn:

• ‘Chair’ voor voorzittermicrofoons.
• ‘Button’ waarbij de deelnemers hun microfoons

activeren door de microfoonknop in te drukken (in
deze modus licht de LED 'VIP' op de deelnemende
units op).

• ‘Operator’, waarbij de microfoons van actieve
deelnemers door de beheerder worden geactiveerd.

• ‘Voice’ waarbij de microfoons door spraak worden
geactiveerd.

• ‘PTT’ waarbij microfoons worden geactiveerd door
middel van Push‑To‑Talk.

Zowel het DCN Next Generation- als het DCN Wireless-
systeem herkennen automatisch de ingestelde
voorzittersunit en voegen die unit automatisch toe aan
de notebook.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 E‑mail met informatie over activering van de licentie

Technische specificaties

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E is vereist om deze
licentie te kunnen gebruiken

Bestelinformatie

DCN-SWMM-E Licentie voor microfoonbeheer
DCN Next Generation conferentiesoftware
microfoonbeheer voor controle van de sprekerslijsten,
vraag- en antwoordlijsten en gesprekstijd. Moet
worden gebruikt in combinatie met DCN-SW-E.
Bestelnummer DCN-SWMM-E
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