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u Microfoonactiviteit registreren op applicaties van
derden in spreekmodus.

u Automatische camerabesturing gebruiken in
spreekmodus

u Informatie over spreker opslaan in spreekmodus

u Zien wie spreekt in spreekmodus

DCN‑SWVAML-E, Spraakgestuurde microfoonopname,
activeert de registratie van de spreker als het DCN-
systeem in spreekmodus staat. Hierdoor is
automatische camerabesturing met behulp van
DCN‑SWSACC-E of opname van sprekersnamen
mogelijk als de spreekmodus is ingeschakeld.

Systeemoverzicht

De DCN‑SWVAML-E is een aanvulling op de DCN‑SW-E
software en maakt registreren van microfoonactiviteit
in spreekmodus mogelijk. Spraakgestuurde
microfoonopname is ontwikkeld voor bekabelde
systemen met één CCU, gebaseerd op de
DCN‑CCU(B)2, en voor posten voor één deelnemer.
Het is bedoeld voor toepassingen waar slechts één
spreker tegelijkertijd aan het woord is, bijvoorbeeld
rechtszalen.

Functies

De volgende functies zijn configureerbaar:
• Microfoonopname:

– De registratie kan worden ingeschakeld om de
bewaking van de microfoonactiviteit te activeren
tijdens spreekmodus.

– Het geluidsniveau waarop de microfoon wordt
ingeschakeld, kan via de audio-drempelwaarde
worden ingesteld.

– De tijd dat de microfoon is ingeschakeld, nadat
het geluidsniveau onder de drempelwaarde daalt,
kan via vrijgavetijd worden ingesteld.

• Voorzittersprioriteit:
– De prioriteit kan worden ingeschakeld om andere

microfoons die zijn aangesloten op de audio van
de voorzitterspost te dempen.

– Het prioriteitssignaal kan worden ingeschakeld
om deze automatisch te laten klinken als de
voorzitter spreekt.

– Het geluidsniveau waarop de
voorzittersmicrofoon wordt ingeschakeld, kan via
de audio-drempelwaarde worden ingesteld.

– De tijd dat de voorzittersmicrofoon is
ingeschakeld, nadat het geluidsniveau onder de
drempelwaarde daalt, kan via vrijgavetijd worden
ingesteld.

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-SWVAML-E Licentie spraakgestuurde microfoonop-
name
DCN Next Generation conferentiesoftware voor
spraakgestuurde microfoonopname, geeft aan welke
spraakgestuurde microfoon actief is, elektronische
activatiecode.
Bestelnummer DCN-SWVAML-E

Softwareopties

DCN-SW-E Softwarelicentie hoofdmodule
DCN Next Generation hoofdmodule
conferentiesoftware, een platform voor alle andere
conferentiesoftwaremodules, elektronische
autorisatiecode.
Bestelnummer DCN-SW-E
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