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u Chuẩn bị danh sách yêu cầu phát biểu

u Đồng hồ bấm giờ phát biểu của cá nhân và nhóm

u Sổ ghi chép

Chức năng Quản lý Micrô Phần Mềm Hội Nghị
DCN‑SWMM-E là cách kiểm soát micrô hiệu quả trong
hội nghị và cung cấp cho người dùng công cụ mạnh và
dễ sử dụng, bao trùm mọi khía cạnh của công việc quản
lý micrô.

Chức năng

Ảnh chụp chức năng

Chuẩn bị
Nhân viên vận hành chuẩn bị cách thực hiện thảo luận
thông qua ứng dụng cấu hình. Có thể định nghĩa thiết
đặt micrô cho mọi lượt vào họp trong lịch họp. Các thiết



đặt sẵn có bao gồm: chế độ micrô, số micrô đang hoạt
động, danh sách yêu cầu phát biểu, đồng hồ đếm giờ
phát biểu của cá nhân và nhóm, và nhiều chức năng
khác.
Trong khi diễn ra cuộc họp thực tế, nhân viên vận hành
có thể chọn thực hiện thiết lập như đã cấu hình sẵn hoặc
thực hiện điều chỉnh theo thời gian thực.

Quản lý Micrô
Chức năng quản lý micrô cung cấp một số tùy chọn điều
khiển micrô. Các tùy chọn này bao gồm cả cách hoạt
động của mô-đun Quản lý Micrô và cách tiến hành hội
nghị. Các tùy chọn này bao gồm:

• Điều khiển của nhân viên vận hành với danh sách yêu
cầu phát biểu (thủ công).

• Điều khiển của nhân viên vận hành với danh sách yêu
cầu phát biểu và danh sách phản hồi.

• Điều khiển của đại biểu với danh sách yêu cầu phát biểu
(mở).

• Điều khiển của đại biểu với khả năng giành quyền micrô
của đại biểu khác (vào trước, ra trước).

• Điều khiển của đại biểu với tính năng kích hoạt bằng
giọng nói.

• Điều khiển của đại biểu với tính năng Bấm để Phát biểu.
Từng chế độ cho phép các mức điều khiển micrô khác
nhau cho cả nhân viên vận hành và đại biểu, vì vậy tất cả
các hội nghị nói chung đều được đáp ứng. Ví dụ, các
thảo luận nhỏ không chính thức yêu cầu rất ít sự kiểm
soát micrô của nhân viên vận hành, vì vậy chế độ điều
khiển micrô của đại biểu là chế độ lý tưởng. Với hội nghị
quốc tế quy mô lớn có hàng trăm ngươì dự, chế độ điều
khiển của nhân viên vận hành với danh sách yêu cầu
phát biểu sẽ thích hợp hơn. Nhân viên vận hành có thể
chỉ định một, hai, ba hoặc bốn micrô của đại biểu bình
thường có thể hoạt động đồng thời. Cũng có thể chỉ định
các đại biểu có được phép hủy yêu cầu phát biểu hoặc
tắt micrô của họ không. Có thể xác định lượng thời gian
các đại biểu được phép phát biểu cho người phát biểu
hiện tại, người phát biểu phản hồi, các đại biểu cá nhân
và cho nhóm đại biểu.

Sổ ghi chép
Cũng có thể cho các đại biểu có thêm đặc quyền kích
hoạt micrô, có nghĩa là họ không cần phải tham gia
danh sách yêu cầu và có thể có được một số đặc quyền

nhất định mà các đại biểu khác không có. Phải chỉ định
loại micrô cho hoạt động ghi chép. Có các khả năng
sau:

• ‘Chủ tọa’ cho micrô dành cho chủ tọa.
• ‘Nút’, theo đó đại biểu kích hoạt micrô của họ bằng

cách bấm nút micrô (ở chế độ này, đèn LED ‘VIP’ của
thiết bị đóng góp sáng lên).

• ‘Nhân viên vận hành’, theo đó micrô của các đại biểu
hoạt động tích cực hơn sẽ được nhân viên vận hành
kích hoạt.

• ‘Giọng nói’, theo đó micrô được kích hoạt bằng giọng
nói.

• ‘PTT’, theo đó micrô được kích hoạt bằng cách sử dụng
chức năng Bấm để Nói.

Cả hai hệ thống DCN Thế hệ Tiếp theo và DCN Không
dây đều tự động nhận biết thiết bị dành cho chủ tọa đã
được gán và sẽ tự động thêm thiết bị này vào nhóm ghi
chép.

Bao gồm bộ phận

Số
lượng

Thành phần

1 Email có thông tin kích hoạt giấy phép

Thông số kỹ thuật

DCN NG: DCN-SW-E Cần phải có DCN-SW-E trước khi
bạn có thể sử dụng giấy phép này

Thông tin đặt hàng

Giấy phép Phần Mềm Quản Lý Micrô DCN-SWMM-E
Quản lý micrô của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp
theo để kiểm soát danh sách người phát biểu, danh
sách yêu cầu và phản hồi cũng như thời gian phát biểu.
Được sử dụng với DCN‑SW-E.
Mã đơn hàng DCN-SWMM-E
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