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u Pencatatan log aktivitas mikrofon terhadap aplikasi
pihak ketiga dilakukan dalam mode suara

u Gunakan kontrol kamera otomatis pada mode Suara

u Catat informasi pembicara dalam mode Suara

u Lihat siapa yang tengah berbicara selama mode
Suara

DCN‑SWVAML-E, Voice Activated Microphone Logging,
memungkinkan pencatatan log untuk orang yang
berbicara ketika sistem DCN dalam mode suara.
Mengontrol kamera secara otomatis menggunakan
DCN‑SWSACC-E, atau pencatatan nama pembicara
ketika sistem dalam mode suara aktif.

Ikhtisar sistem

DCN‑SWVAML-E merupakan tambahan bagi perangkat
lunak DCN‑SW-E dan memungkinkan pencatatan log
aktivitas mikrofon selama mode Suara diaktifkan Voice
Activated Microphone Logging dikembangkan untuk
sistem kabel CCU tunggal, berdasarkan DCN‑CCU(B)2,
dan untuk unit delegasi tunggal. Ini ditujukan untuk
aplikasi di mana hanya ada satu pembicara yang aktif
pada satu waktu, misalnya, ruang pengadilan.

Fungsi

Fungsi berikut dapat dikonfigurasikan:
• Pencatatan log mikrofon:

– Pencatatan log dapat dilakukan untuk memulai
pengawasan terhadap aktivitas mikrofon selama
mode Suara.

– Tingkat audio, di mana mikrofon dianggap
menyala, dapat diatur melalui penyesuaian
ambang audio.

– Pada saat mikrofon menyala, setelah tingkat
audio menurun di bawah ambang batas, maka ini
bisa diatur melalui waktu pelepasan.

• Prioritas pimpinan:
– Prioritas bisa dinyalakan untuk mendiamkan

mikrofon lain berdasarkan audio pada unit
pimpinan.

– Lonceng prioritas bisa dinyalakan dan secara
otomatis akan membunyikan lonceng prioritas
ketika pimpinan berbicara.

– Tingkat audio, di mana mikrofon pimpinan
dianggap menyala, dapat diatur melalui
penyesuaian ambang audio.

– Pada saat mikrofon pimpinan menyala, setelah
level audio menurun di bawah ambang batas,
maka tingkat audio bisa diatur melalui waktu
pelepasan.



Komponen disertakan

Kuantita
s

Komponen

1 Email dengan informasi aktivasi lisensi

Spesifikasi teknis

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E diperlukan agar Anda
dapat menggunakan lisensi ini

Informasi pemesanan

DCN-SWVAML-E Voice Activated Microphone Logging E-
code
Perangkat lunak konferensi DCN Next Generation
untuk pencatatan mikrofon yang diaktifkan dengan
suara, mengenali mikrofon teraktivasi-suara mana yang
sedang berstatus aktif, kode aktivasi elektronik.
Nomor pemesanan DCN-SWVAML-E

Opsi Perangkat Lunak

Lisensi software modul utama
Modul utama perangkat lunak konferensi DCN Next
Generation, sebuah platform untuk menjalankan
semua modul perangkat lunak Konferensi lainnya, kode
otorisasi elektronik.
Nomor pemesanan DCN-SW-E
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