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u Bediening door operator van tolkenmicrofoons

u Tolkfaciliteiten configureren en bedienen

u Tolkactiviteiten bewaken

u Gevoeligheid van afzonderlijke microfoons in de
tolkendesks regelen

De softwaremodule DCN‑SWSI-E Simultaanvertaling is
essentieel voor internationale congreszalen. De
softwaremodule voor simultaanvertaling wordt
gebruikt om simultaanvertaling voor te bereiden,
faciliteiten te bedienen en tolkactiviteiten tijdens een
conferentie te bewaken. Het biedt
aansluitmogelijkheden voor 31 tolkencabines, met
ieder maximaal 6 tolkendesks.

Functies

Configuratietoepassing
In de configuratietoepassing stelt de operator het
maximumaantal systeemkanalen in die worden
gebruikt voor vertaling.
De operator kan de vertaalinstellingen voor iedere
vergadering voorbereiden. Deze instellingen zijn:
aantal vertalingen, namen van taalkanalen,
synchronisatiemodus van tolkenmicrofoons, langzaam
spreken inschakelen/uitschakelen en distributie van de
oorspronkelijke taal.
Pictogrammen die de tolkendesk- en cabines
aangeven, kunnen in de synoptische indeling worden
geplaatst voor bediening en statusinformatie.

Operator-applicatie
De operator kan de vertaalstatus op twee manieren
laten weergeven. De eerste weergave is de lijst Status
taaldistributie. Deze lijst is een overzicht van alle
doeltalen en bevat de volgende informatie:
kanaalnummer, nummer van tolkencabine en -desk, en
kanaalkwaliteit.
De tweede weergave is de synoptische indeling, met
pictogrammen voor tolkendesks en -cabines. De
operator kan via deze synoptische indeling de
microfoon en de microfoongevoeligheid van de
tolkendesks regelen.

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-SWSI-E Licentie voor simultaanvertaling

DCN Next Generation conferentiesoftware simultaan
vertalen. Ondersteunt de voorbereiding van faciliteiten
voor simultaanvertaling en de bewaking van
tolkactiviteiten tijdens een conferentie. Moet worden
gebruikt in combinatie met DCN-SW-E.
Bestelnummer DCN-SWSI-E

 

2 | DCN-SWSI-E Licentie voor simultaanvertaling

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2019 | Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
11065213707 | nl, V4, 01. Feb 2019


