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u Controle dos microfones de intérpretes pelo
operador

u Configure e controle as instalações de interpretação

u Monitore atividades do intérprete

u Ajuste a sensibilidade do microfone individual das
mesas de intérpretes

O módulo do software de Interpretação simultânea
DCN‑SWSI-E é essencial para espaços de conferências
internacionais. O módulo de software de interpretação
simultânea é usado para preparar a interpretação
simultânea, controlar instalações e monitorar as
atividades do intérprete durante uma conferência. Ele
acomoda 31 cabines para intérpretes, cada uma com
até 6 mesas para intérpretes.

Funções

Aplicativo de configuração
No aplicativo de configuração, o operador define o
número máximo de canais do sistema a serem usados
para interpretação.
O operador pode preparar as configurações de
interpretação para cada reunião. Essas configurações
consistem do seguinte: número de interpretações,
nomes dos canais de idiomas, modo de interbloqueio
do microfone do intérprete, habilitar/desabilitar a fala
mais lenta e distribuição da tribuna.
Os ícones que representam a mesa para intérprete e
as cabines podem ser colocados no layout sinóptico
para controle e informações de status.

Aplicativo do operador
O operador pode visualizar o status da interpretação
de duas maneiras. Uma é a lista de status da
Distribuição de interpretação. Essa lista é uma visão
geral de todos os idiomas de interpretação e contém o
seguinte: número do canal, cabine de tradução e
número da mesa, e qualidade do canal.
Os operadores também podem usar o layout sinóptico,
que contém ícones de cabines e mesa para intérprete.
O operador pode controlar o microfone e a
sensibilidade do microfone das mesas para intérpretes
por meio do layout sinóptico.

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença

Especificações técnicas

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E é necessário antes de
poder usar essa licença



Informações sobre pedidos

DCN-SWSI-E Licença de interpretação simultânea

Interpretação simultânea do Software de conferência
DCN Next Generation. Oferece suporte à preparação
das instalações de interpretação simultânea e ao
monitoramento das atividades do intérprete durante a
conferência. Para utilização com o DCN-SW-E.
Número do pedido DCN-SWSI-E
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