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u Sự kiểm soát của nhân viên vận hành đối với micrô
của thông dịch viên

u Cấu hình và kiểm soát các phương tiện thông dịch

u Theo dõi các hoạt động của thông dịch viên

u Điều chỉnh độ nhạy của từng micrô của bàn thông
dịch

Mô-đun phần mềm Thông Dịch Đồng Thời DCN‑SWSI-E
là mô-đun cần thiết cho các địa điểm hội nghị quốc tế.
Mô-đun phần mềm thông dịch đồng thời được sử dụng
để chuẩn bị thông dịch đồng thời, kiểm soát các phương
tiện và theo dõi các hoạt động thông dịch trong một hội
nghị. Hệ thống bao gồm 31 buồng thông dịch, mỗi
buồng thông dịch có tối đa 6 bàn thông dịch.

Chức năng

Ứng dụng cấu hình
Trong ứng dụng cấu hình, nhân viên vận hành định
nghĩa số kênh hệ thống tối đa được sử dụng cho thông
dịch.
Nhân viên vận hành có thể chuẩn bị các thiết đặt thông
dịch cho từng cuộc họp. Các thiết đặt này bao gồm: số
lượng thông dịch, tên kênh ngôn ngữ, chế độ khóa liên
động micrô thông dịch, bật / tắt chế độ nói chậm và
phân phối ngôn ngữ gốc.
Có thể đặt các biểu tượng đại diện cho bàn thông dịch
và buồng thông dịch trên sơ đồ khái quát để kiểm soát
và biết thông tin trạng thái.

Ứng dụng của nhân viên vận hành
Nhân viên vận hành có thể xem trạng thái thông dịch
theo hai cách. Cách thứ nhất là danh sách trạng thái
Phân phối Thông dịch. Đây là danh sách tổng quan về
tất cả các ngôn ngữ thông dịch, và chứa các thông tin
sau: số kênh, buồng dịch thuật, và số bàn và chất lượng
kênh.

Nhân viên vận hành cũng có thể sử dụng sơ đồ khái quát,
trong đó có các biểu tượng của bàn thông dịch và
buồng thông dịch. Nhân viên vận hành có thể kiểm soát
micrô và độ nhạy của micrô của bàn thông dịch thông
qua sơ đồ khái quát.

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 thông dịch đồng thời DCN-SWSI-E
Thông dịch đồng thời của phần mềm hội nghị DCN Thế
hệ Tiếp theo. Hỗ trợ chuẩn bị các phương tiện thông dịch
đồng thời và theo dõi các hoạt động thông dịch trong
khi hội nghị đang diễn ra. Được sử dụng với DCN‑SW-E.
Mã đơn hàng DCN-SWSI-E

 


