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u Ghi nhật ký hoạt động của micrô cho các ứng dụng
của bên thứ ba khi đang ở chế độ Giọng nói

u Sử dụng điều khiển camera tự động ở chế độ Giọng nói

u Ghi lại thông tin người phát biểu ở chế độ Giọng nói

u Xem ai đang phát biểu khi ở chế độ Giọng nói

DCN‑SWVAML-E, Ghi Nhật Ký Micrô Kích Hoạt Bằng
Giọng Nói, cho phép ghi nhật ký người đang phát biểu
khi hệ thống DCN đang ở chế độ giọng nói. Điều này cho
phép điều khiển camera tự động bằng cách sử dụng
DCN‑SWSACC-E hoặc ghi lại tên của đại biểu khi hệ
thống đang ở chế độ kích hoạt bằng giọng nói.

Tổng quan hệ thống

DCN‑SWVAML-E là mô-đun bổ sung cho phần mềm
DCN‑SW-E và cho phép ghi nhật ký hoạt động của micrô
khi ở chế độ Giọng Nói. Chức năng Ghi nhật ký Micrô
Kích hoạt bằng Giọng nói được phát triển cho các hệ
thống CCU đơn lẻ có dây, dựa trên DCN‑CCU(B)2 và
dành cho thiết bị đại biểu đơn lẻ. Chức năng này dành
cho các ứng dụng mà ở đó chỉ một người đang phát biểu
tại một thời điểm, ví dụ phòng xử án.

Chức năng

Các chức năng sau đây có thể cấu hình:
• Ghi nhật ký micrô:

– Có thể bật tính năng ghi nhật ký để bắt đầu theo
dõi hoạt động của micrô khi ở chế độ giọng nói.

– Thông qua ngưỡng âm thanh, hệ thống có thể thiết
lập mức âm thanh mà tại đó micrô được coi là
đang bật.

– Thông qua thời gian nhả, hệ thống có thể thiết lập
thời gian duy trì trạng thái bật của micrô, sau khi
mức âm thanh xuống dưới ngưỡng.

• Quyền ưu tiên của chủ tọa:
– Có thể bật quyền ưu tiên để tắt tiếng các micrô

khác dựa trên âm thanh của thiết bị dành cho chủ
tọa.

– Có thể bật tiếng chuông báo quyền ưu tiên để phát
ra tiếng chuông khi chủ tọa phát biểu.

– Thông qua ngưỡng âm thanh, hệ thống có thể thiết
lập mức âm thanh mà tại đó micrô dành cho chủ
tọa được coi là đang bật.

– Thông qua thời gian nhả, hệ thống có thể thiết lập
thời gian duy trì trạng thái bật của micrô dành cho
chủ tọa, sau khi mức âm thanh xuống dưới ngưỡng.

Bao gồm bộ phận

Số
lượng

Thành phần

1 Email có thông tin kích hoạt giấy phép



Thông số kỹ thuật

DCN NG: DCN-SW-E Cần phải có DCN-SW-E trước khi
bạn có thể sử dụng giấy phép này

Thông tin đặt hàng

E-code của mô-đun Ghi nhật ký Micrô Kích hoạt bằng
Giọng nói DCN-SWVAML
Phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp theo để ghi nhật ký
micrô kích hoạt bằng giọng nói, xác định micrô kích
hoạt bằng giọng nói nào đã được bật, mã cấp phép điện
tử.
Mã đơn hàng DCN-SWVAML-E

Tùy chọn phần mềm

Giấy phép phần mềm Mô-đun chính DCN‑SW-E
Mô-đun chính của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp
theo, một nền tảng để chạy tất cả các mô-đun của phần
mềm hội nghị khác, mã cấp phép điện tử.
Mã đơn hàng DCN-SW-E
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