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u Cuộc họp & Lịch họp

u Quản lý người dùng

u Giải pháp máy chủ con

u Tối ưu hóa cho Microsoft Windows 8.1 và 10

u Cấu hình ngoại tuyến

Mô-đun Chính Phần Mềm Hội Nghị DCN‑SW-E được sử
dụng làm nền tảng để tất cả các mô-đun khác của phần
mềm chạy trên đó. Các chức năng cơ bản được đưa vào,
còn các chức năng khác có thể được thêm vào tùy thuộc
vào chức năng được yêu cầu.

Tổng quan hệ thống

Mô-đun Chính Phần Mềm Hội Nghị DCN‑SW-E được xây
dựng dưới dạng giải pháp máy chủ máy khách và bao
gồm bốn cấu phần phần mềm:

• Máy chủ cung cấp các chức năng quản lý, điều khiển và
theo dõi Hệ thống DCN Thế hệ Tiếp theo và Hệ thống
Thảo luận Không dây DCN.

• Ứng dụng cấu hình cung cấp chức năng cài đặt hệ
thống và chuẩn bị cho cuộc họp.

• Ứng dụng dành cho nhân viên vận hành cung cấp chức
năng theo dõi hệ thống và kiểm soát cuộc họp.

• Ứng dụng in cung cấp chức năng in kết quả biểu quyết.
Tất cả các ứng dụng DCN‑SW-E có thể nhưng không nhất
thiết cần chạy trên các máy tính riêng rẽ và tích hợp liền
mạch với nhau. Điều này cho phép có được khả năng
gán chức năng cho nhiều người dùng và/hoặc máy tính
khác nhau – ví dụ: để một hoặc nhiều người dùng cấu
hình cài đặt và đăng ký đại biểu (ứng dụng cấu hình) và
một người khác điều khiển thực tế cuộc họp trên một

máy tính riêng (ứng dụng dành cho nhân viên vận
hành). Tệp trợ giúp theo ngữ cảnh cung cấp hỗ trợ
nhanh cho tất cả các ứng dụng.
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1 Máy Chủ DCN‑SW-E

2 Ứng dụng in kết quả biểu quyết

3 Ứng dụng Cấu hình Từ xa

4 Ứng dụng Nhân viên vận hành Từ xa (phải có giấy phép cho nhiều
máy tính)



5 Màn hình cảm ứng

6 Kết nối Ethernet

7 CCU2 (đơn lẻ)

8 CCU2 (thiết bị chính)

9 Mạng quang của Bosch
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CCU2 (thiết bị phụ)

Chức năng

Máy chủ
• Theo dõi và kiểm soát dữ liệu của hội nghị.
• Chương trình chạy ngầm phía dưới và liên kết tất cả các

ứng dụng.
• Cơ sở dữ liệu SQL lưu trữ toàn bộ dữ liệu và thiết đặt.
• Báo cáo trạng thái về kết nối cơ sở dữ liệu và kết nối hệ

thống.
• Ghi nhật ký Lỗi để chẩn đoán nhanh.

Ứng dụng cấu hình

• Cấu hình sẵn từng bước dễ dàng giúp cho chương trình
vô cùng tiện dụng.

• Cấu hình hệ thống ngoại tuyến.
• Người quản tri ̣ quản lý người dùng: định nghĩa người

dùng và nhóm người dùng có các đặc quyền của nhóm,
chă ̉ng hạn như quyền xem và điều khiển.

• Người cài đă ̣t thiết lập hệ thống: định nghĩa chỗ ngồi và
sơ đồ khái quát.

• Nhân viên vận hành chuẩn bị cuộc họp: biểu mẫu biểu
quyết, đại biểu tham gia, cấp phép cho từng cuộc họp,
lịch họp, danh sách người phát biểu và kịch bản biểu
quyết.

Ứng dụng của nhân viên vận hành

• Kiểm soát hoàn toàn cuộc họp.
• Tối ưu hóa theo màn hình cảm ứng.
• Công nghệ ruy-băng cho phép người dùng có được

dạng biểu thị bằng đồ họa của tất cả các chức năng
chính, giúp cho chương trình rất trực quan khi sử dụng.

• Chức năng phụ thuộc vào quyền của người dùng và giấy
phép của hệ thống.

• Kiểm soát sơ đồ khái quát của micrô, kết quả biểu
quyết, kiểm soát độ nhạy của từng micrô, trạng thái pin
và trạng thái tín hiệu.

• Hình dáng và tô bóng của sơ đồ khái quát được thiết kế
tiện dụng, giúp người bị suy giảm thị lực phân biệt các
trạng thái khác nhau.

• Các liên kết nhanh để chuyển lập tức đến ứng dụng cấu
hình nhằm thực hiện điều chỉnh cho cấu hình sẵn.

Ứng dụng in
• Tự động in kết quả biểu quyết

Ghi chú lắp đặt/lập cấu hình

Giấy phép
DCN‑SW-E được kích hoạt cấp phép và đi kèm mã cấp
phép bao gồm chức năng điều khiển sơ đồ khái quát với
chức năng điều khiển micrô cơ bản. Quá trình kích hoạt
được thực hiện thông qua trang web giấy phép.
Có thể sử dụng ứng dụng cấu hình không phụ thuộc vào
giấp phép bổ sung về vị trí mà ứng dụng nhân viên vận
hành cần giấy phép để điều khiển hệ thống hội nghị.
Việc chạy ứng dụng dành cho nhân viên vận hành trên
máy tính riêng đòi hỏi phải có DCN‑SWMPC-E.

Bao gồm bộ phận

Số
lượng

Thành phần

1 Email có thông tin kích hoạt giấy phép
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Thông số kỹ thuật

Số máy tính khách tối đa 20

Hệ điều hành được hỗ trợ Windows 8.1 Pro 32 hoặc 64 bit
(gồm tính năng .NET Framework
3.5).
hoặc
Windows 10 Pro 32 hoặc 64 bit
(gồm tính năng .NET Framework
3.5).
Tất cả với các gói dịch vụ và bản
cập nhật mới nhất.

Yêu cầu cổng TCP mở cho máy
tính khách

9461, 20000, 20001 và 20002

Yêu cầu về máy vi tính  

      CCU đơn lẻ Bộ xử lý i5 4 lõi 2,4 GHZ.

• RAM 8 GB.
• Dung lượng trống trên ổ

cứng là 20 GB.
• Thẻ Ethernet 1 GB.

      Nhiều CCU Bộ xử lý i5 4 lõi 2,4 GHZ.
• RAM 8 GB.
• Dung lượng trống trên ổ

cứng là 20 GB.
• Thẻ Ethernet 1 GB.

đối với máy tính chủ và khách.

Thông tin đặt hàng

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

 

3 | Giấy phép phần mềm Mô-đun chính DCN‑SW-E

Bên đại diện:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

© Bosch Security Systems 2019 | Dữ liệu có thể thay đổi mà không cần báo trước
1805858699 | vi, V10, 05. Tháng 2 2019


