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u Kirjaa mikrofonitoiminnot kolmansien osapuolten
sovelluksiin äänitilassa

u Käytä automaattista kameranhallintaa äänitilassa

u Tallenna puhujatiedot äänitilassa

u Näe äänitilan ollessa käytössä, kuka kulloinkin puhuu

DCN‑SWVAML-E, ääniohjattavien mikrofonien
kirjaukset -moduuli ottaa käyttöön puhujien
kirjaamisen, kun DCN-järjestelmä on äänitilassa. Tämä
ottaa lisäksi käyttöön automaattisen kameranhallinnan
DCN‑SWSACC-E:n avulla tai puhujien nimien
kirjaamisen, kun järjestelmä on ääniohjaustilassa.

Järjestelmän yleistiedot

DCN‑SWVAML-E on DCN‑SW-E-ohjelmiston lisäosa,
jonka avulla mikrofonitoiminnot voidaan kirjata, kun
äänitila on käytössä. Ääniohjattavien mikrofonien
kirjausmoduuli on kehitetty langallisille, DCN‑CCU(B)2-
yksikköön perustuville yhden keskusohjausyksikön
laitteille sekä yhden osallistujan laitteille. Se on
tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa vain yksi
puhuja on äänessä yhdellä kertaa, esimerkiksi
oikeussaleissa.

Toiminnot

Seuraavat ominaisuudet voidaan määrittää:
• Mikrofonien kirjaus:

– Kirjaus voidaan ottaa käyttöön haluttaessa
seurata mikrofonitoimintoja, kun käytössä on
äänitila.

– Äänitaso, jonka ylityttyä mikrofonin katsotaan
olevan käytössä, voidaan asettaa määrittämällä
äänen kynnysarvo.

– Aika, jonka mikrofoni on vielä käytössä sen
jälkeen, kun äänitaso ylittää määritetyn
kynnysarvon, voidaan määrittää aika-asetuksissa.

• Puheenjohtajan prioriteetti:
– Prioriteetti voidaan määrittää, jos muut

mikrofonit halutaan mykistää puheenjohtajan
yksikön äänen perusteella.

– Käyttöön voidaan ottaa myös prioriteetin
merkkiääni, joka kuuluu automaattisesti, kun
puheenjohtaja aloittaa puheenvuoron.

– Äänitaso, jonka ylityttyä puheenjohtajan
mikrofonin katsotaan olevan käytössä, voidaan
asettaa määrittämällä äänen kynnysarvo.

– Aika, jonka puheenjohtajan mikrofoni on vielä
käytössä sen jälkeen, kun äänitaso ylittää
määritetyn kynnysarvon, voidaan määrittää aika-
asetuksissa.

Mukana toimitettavat osat

Määrä Osa

1 Sähköpostiviesti, joka sisältää lisenssin aktivointitiedot



Tekniset tiedot

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E on pakollinen, ennen
kuin tätä lisenssiä voi käyttää

Tilaustiedot

DCN-SWVAML-E, ääniohjattavien mikrofonien kirjaukset,
E-tunnus
DCN Next Generation -konferenssiohjelmisto
ääniohjattavien mikrofonien kirjaukseen, moduuli
tunnistaa aktiivisena olevan ääniohjattavan mikrofonin,
sähköinen aktivointitunnus.
Tilausnumero DCN-SWVAML-E

Ohjelmistovaihtoehdot

DCN‑SW-E, päämoduulin ohjelmistolisenssi
DCN Next Generation -konferenssiohjelmiston
päämoduuli, ympäristö kaikkien muiden
konferenssiohjelmiston moduulien suorittamista
varten, sähköinen valtuutustunnus.
Tilausnumero DCN-SW-E
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