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DCN‑SWMM-E Konferans Yazılımı Mikrofon Yönetimi,
bir konferansta mikrofonları etkin şekilde kontrol
etmenin yoludur ve kullanıcıya mikrofon yönetiminin
tüm özelliklerini kapsayan güçlü ve kolay kullanılır bir
araç sağlamaktadır.
İşlevler

u

Konuşma talebi listeleri hazırlayın

u

Grup ve bireysel konuşma zamanlayıcıları

u

Dizüstü bilgisayar

Hazırlık
Operatör, konfigürasyon uygulamasını kullanarak
tartışmanın nasıl gerçekleşeceğine dair hazırlık yapar.
Mikrofon ayarları toplantı gündemine yapılan her giriş
için tanımlanabilir. Kullanılabilir ayarlar şunlardır:
mikrofon modu, aktif mikrofon sayısı, konuşma talebi
listesi, kişisel ve grup konuşma zamanlayıcıları ve çok
daha fazlası.
Toplantı sırasında operatör, kurulumu önceden
yapılandırılan şekilde yürütebileceği gibi, gerçek
zamanlı ayarlamalar da yapabilir.
Mikrofon Yönetimi
Mikrofon Yöneticisi, çeşitli mikrofon kontrol
seçenekleri sunar. Bu, hem Mikrofon Yönetim
modülünün nasıl işlediğine hem de konferansın nasıl
ilerlediğine bağlıdır. Bu seçenekler şunlardır:

Fonksiyon ekran görüntüsü

• Konuşma talebi listesi ile operatör tarafından kontrol
(manuel).
• Konuşma talebi ve yanıt listesi ile operatör tarafından
kontrol
• Konuşma talebi listesi ile delege tarafından kontrol
(açık)
• Diğer delege mikrofonlarını engelleyerek delege
tarafından kontrol (ilk giren ilk çıkar).
• Ses aktivasyonu ile delege tarafından kontrol.
• Bas-Konuş ile delege tarafından kontrol.
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Her bir mod, hem operatör hem de delege için farklı
seviyede mikrofon kontrolüne olanak tanır, böylece
tüm genel konferanslar kapsanabilir. Örneğin, daha
küçük kapsamlı, resmi olmayan toplantılar için çok az
operatör mikrofon kontrolü gerektirir; buna göre,
delege tarafından mikrofon kontrolü gibi bir mod ideal
olacaktır. Yüzlerce katılımcının yer aldığı tam ölçekli
uluslararası konferanslar için konuşma talebi listesi ile
operatör tarafından kontrol daha uygun olacaktır.
Operatör bir, iki, üç ya da dört normal delege
mikrofonunun aynı anda etkinleştirilmesini
tanımlayabilir. Ayrıca, delegelerin konuşma talebini
iptal etme ya da mikrofonlarını kapama izinleri olup
olmayacağı da tanımlanabilir. O anki konuşmacı, yanıt
veren konuşmacı, bireysel delegeler ve delege grupları
için delegelerin izin verilen konuşma süreleri
tanımlanabilir.
Dizüstü bilgisayar
Ayrıca, delegelere mikrofon aktivasyonu ile ilgili başka
öncelikler vermek de mümkündür; buna göre talep
listesine katılmaları gerekmez ve diğer delegelere
verilmeyen başka önceliklerden yararlanabilirler.
Dizüstü bilgisayar için uygun mikrofon tipi belirlenmiş
olmalıdır. Olasılıklar şunlardır:

• Başkan mikrofonları için "Başkan".
• Delegelerin mikrofonlarını mikrofon düğmesine
basarak etkinleştirdikleri "Düğme" (bu modda katılım
ünitesinin 'VIP'LED'i yanar).
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• Daha fazla sayıda aktif delegenin mikrofonlarının
operatör tarafından etkinleştirildiği "Operatör".
• Mikrofonların ses özelliğinin etkinleştirildiği "Ses"
• Mikrofonların Bas-Konuş özelliği kullanılarak
etkinleştirildiği "PTT".

DCN Yeni Nesil ve DCN Kablosuz sistemler, atanan bir
başkan ünitesini otomatik olarak tanır ve dizüstü
bilgisayara ekler.
Birlikte verilen parçalar
Miktar
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Bileşen
Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi

Teknik özellikler
DCN NG: DCN-SW-E

Bu lisansı kullanabilmeniz için
DCN-SW-E gereklidir

Sipariş bilgileri
DCN-SWMM-E Mikrofon yönetimi lisansı

Konuşmacı listeleri, talep ve yanıt listeleri ve konuşma
sürelerinin kontrolü için DCN Yeni Nesil konferans
yazılımı mikrofon yönetimi. DCN‑SW-E ile kullanılır.
Sipariş numarası DCN-SWMM-E

