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u

Ses modu sırasında mikrofon etkinliğini üçüncü taraf
uygulamalara kaydedin

u

Ses modunda otomatik kamera kontrolünü kullanın

u

Konuşmacı bilgilerini Ses modunda kaydedin

u

Ses modu sırasında kimin konuştuğunu görün

DCN‑SWVAML-E, Sesle Etkinleştirilen Mikrofon Kaydı,
DCN sistemi sesli modundayken konuşan kaydı
etkinleştirir. DCN‑SWSACC-E kullanan veya sistem
sesle etkinleştirilen modundayken konuşmacı adlarını
kaydeden otomatik kamera kontrolünü etkinleştirir.

– Başkan ünitesindeki sese dayanan diğer
mikrofonların sesini kesmek için öncelik
etkinleştirilebilir.
– Başkan konuştuğunda öncelik uyarı sesinin
otomatik ses vermesi için öncelik uyarı sesi
etkinleştirilebilir.
– Başkan mikrofonunun açık olarak kabul edildiği
ses seviyesi ses eşiği aracılığıyla ayarlanabilir.
– Ses seviyesinin eşiğin altına düştüğü başkan
mikrofonunun açık kaldığı süre bırakma süresi
aracılığıyla ayarlanabilir.

Sisteme genel bakış
DCN‑SW-E yazılımının bir eki olan DCN‑SWVAML-E, Ses
modu sırasında mikrofon etkinliğini kaydeder. Sesle
Etkinleştirilen Mikrofon Kaydı, DCN‑CCU(B)2
temelinde kablolu tek CCU sistemleri ve tek delege
üniteleri için geliştirilmiştir. Mahkeme salonları gibi her
seferinde sadece tek konuşmacının etkin olduğu
uygulamalar için tasarlanmıştır.
İşlevler
Aşağıdaki fonksiyonlar konfigüre edilebilir:
• Mikrofon kaydı:
– Ses modu sırasında mikrofon etkinliğinin
izlenmesini başlatmak için kayıt etkinleştirilebilir.
– Mikrofonun açık olarak kabul edildiği ses seviyesi
ses eşiği aracılığıyla ayarlanabilir.
– Ses seviyesinin eşiğin altına düştüğü mikrofonun
açık kaldığı süre bırakma süresi aracılığıyla
ayarlanabilir.
• Başkan önceliği:
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Bileşen
Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi

Teknik özellikler
DCN NG: DCN-SW-E

Bu lisansı kullanabilmeniz için
DCN-SW-E gereklidir
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Yazılım Seçenekleri

Sipariş bilgileri
DCN-SWVAML-E Ses mikrofon kaydı lisansı

Sesle etkinleştirilen mikrofon kaydı için DCN Yeni Nesil
konferans yazılımı, sesle etkinleştirilen hangi
mikrofonun aktif olduğunu belirler, elektronik
yetkilendirme kodu.
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DCN-SW-E Ana modül yazılımı lisansı

DCN Yeni Nesil konferans yazılımı ana modülü, diğer
tüm Konferans yazılımı modüllerini çalıştıran bir
platform, elektronik yetkilendirme kodu.
Sipariş numarası DCN-SW-E

