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u Registar a atividade do microfone em aplicações de
terceiros durante o modo de voz

u Utilizar o controlo automático das câmaras em
modo de voz

u Gravar a informação do orador em modo de voz

u Visualizar quem é o orador durante o modo de voz

O DCN‑SWVAML-E, Registro de microfone ativado por
voz, possibilita o registro de quem fala enquanto o
sistema DCN está no modo de voz. Isso permite o
controle automático de câmera usando o
DCN‑SWSACC-E ou o registro dos nomes de oradores
enquanto o sistema está no modo de ativação por voz.

Visão geral do sistema

O DCN‑SWVAML-E é uma adição ao software DCN‑SW-
-E e possibilita o registro da atividade do microfone
durante o Modo de voz. O Registro de microfone
ativado por voz é desenvolvido para sistemas de CCU
único com fio, baseado no DCN‑CCU(B)2, e para
unidades de participante único. Destina-se para
aplicações onde apenas um orador está ativo por vez,
por exemplo, tribunais.

Funções

As seguintes funções são configuráveis:
• Registo de microfone:

– O registo pode ser ativado para iniciar a
monitorização da atividade do microfone durante
o modo de voz.

– Através do limiar de áudio, é possível definir o
nível de áudio ao qual se considera que o
microfone se encontra ligado.

– O tempo de desbloqueio permite definir o tempo
que o microfone permanece ligado após o nível
de áudio se tornar inferior ao limiar.

• Prioridade do presidente:
– A prioridade pode ser ativada para silenciar os

outros microfones com base no áudio da unidade
do presidente.

– O sinal de aviso de prioridade pode ser ativado
para soar automaticamente quando o presidente
fala.

– Através do limiar de áudio, é possível definir o
nível de áudio ao qual se considera que o
microfone do presidente se encontra ligado.

– O tempo de desbloqueio permite definir o tempo
que o microfone do presidente permanece ligado
após o nível de áudio se tornar inferior ao limiar.

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-SWVAML-E Licença de registro do microfone de
voz
Módulo de software de registo de microfones de
ativação por voz do software de conferência DCN Next
Generation; identifica o microfone de ativação por voz
ativo; código eletrónico de autorização.
Número do pedido DCN-SWVAML-E

Opções de software

DCN-SW-E Licença de software, módulo principal
Módulo principal do software de conferência DCN
Next Generation, uma plataforma para executar todos
os outros módulos do software de conferência, código
de autorização eletrônico.
Número do pedido DCN-SW-E
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