Informál. Lenyűgöz.
Inspirál.
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Bosch konferencia-rendszerek
A Bosch neve már több mint 130 éve egyet jelent az innovációval, minőséggel
és megbízhatósággal. Világklasszis szakértelmére támaszkodva a Bosch Security
Systems több mint 65 éve vezető a konferenciaeszközök piacán. Hogyan lehetséges
ez? Úgy, hogy kiváló termékekkel felel az ügyfelek igényeire, biztosítva őket arról,
hogy még sok éven keresztül számíthatnak erre.

A konferenciaeszközök piaca gyors átalakuláson

infrastruktúra és illesztőegységek

A Bosch elkötelezett a leginnovatívabb

megy keresztül az utóbbi években, amelynek

alkalmazásával. Ez ugyanakkor megnöveli a

konferenciaplatform biztosítása mellett,

során a különálló eszközök helyét az átfogó,

rendszer rugalmassága és a távoli interaktivitás

amely képes választ nyújtani a piac jelenlegi

integrált megoldások veszik át. Ezek az integrált

biztosítása iránti igényt. Ezek a trendek a lehető

és jövőbeli igényeire egyaránt. Ezért a

megoldások lehetővé teszik hang- és képanyagok,

leghatékonyabb értekezletek és külső felek

Bosch bemutatta az IP-alapú, DICENTIS

illetve közösségi médiából származó információk

rendszereinek egyszerű integrálhatósága iránti

termékcsaládját. A DICENTIS a jövő integrált

és értekezletadatok megosztását szabványos

igényt tükrözik.

konferenciavilágának forradalmi platformja.

A DICENTIS konferencia-rendszer

Napjainkban egyre magasabbak a

széles körben alkalmazható a kis méretű

konferencia-rendszerekkel kapcsolatos

szervezetektől a multinacionális vállalatokig,

elvárások. Fontos, hogy támogassák a

valamint a helyi és országos kormányzati

video-adatfolyamok és a közösségi média

szervek munkájában vagy nemzetközi

használatát, lehetővé tegyék a távoli

csúcstalálkozókon egyaránt.

interaktivitást, és bővíthetőek legyenek.
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Az igényekkel együtt növekedő rendszer
Informál. Lenyűgöz. Inspirál.
▶ Az OMNEO médiahálózati architektúrán alapuló nyílt platform biztosítja
a rendszer rugalmasságát, valamint költséghatékony telepítését és
karbantartását
▶ Egyszerűen integrálható támogató rendszerek segítségével használható
kiegészítő funkciók, például automatikus kamerakezelés
▶ Új funkciókkal történő egyszerű licencalapú bővíthetőség gondoskodik
a rendszer időtállóságáról
▶ Optimalizált felhasználói élmény az értekezletek hatékonyságának
növelése érdekében
▶ Szinkrontolmácsolás akár 100 nyelven
▶ A kábelek és az energiaellátás redundanciája biztosítja az értekezletek
zavartalanságát
Időtállóságot biztosító rugalmasság

a már meglévő infrastruktúra alkalmazására.

Nem számít, milyen átalakuláson megy

A konferenciaeszközök hurkolt láncba kapcsolt

keresztül az adott szervezet, a DICENTIS

konfigurációval is összeköthetők a Bosch

konferencia-rendszer igazodik a változó

tápfeszültség-kapcsolók és rendszerhálózati

igényekhez. Ez azért lehetséges, mert a

kábelek segítségével. Ez a rugalmas megoldás

DICENTIS olyan nyílt szabványokra épül,

rendkívül időtakarékos. A szintén alkalmazható

amelyek lehetővé teszik több különböző

CAT5e (vagy magasabb szabványú) kábelek és

technológia – akár más gyártóktól származó

szabványos Power over Ethernet (PoE) kap-

megoldások – integrálását. Példa:

csolók csillagpontos hálózatok kialakítását

▶

is lehetővé teszik.

Az Ethernet- és IP-alapú technológia
használata lehetővé teszi a már

▶

▶
A DICENTIS nyílt
szabványokra épül,
amelyek lehetővé teszik
számos különböző
technológia – akár más
gyártóktól származó
megoldások –
integrálását is.

meglévő infrastruktúrák alkalmazását

Mi az OMNEO?

Az OMNEO platform segítségével

Az OMNEO olyan architekturális megoldás,

a DICENTIS más audio- és

amely összekapcsolja azokat az eszközöket,

vezérlőeszközökhöz csatlakoztatható

amelyek között információcserére, például

A DICENTIS multimédiás eszköz Android™

audiotartalmak vagy eszközvezérlési informá-

rendszere lehetővé teszi az egyedi

ciók cseréjére van szükség. A többféle tech-

Android™-alkalmazások használatát

nológiára, többek között IP- és nyílt szabványokra épülő OMNEO támogatja a mai

Költséghatékonyság

technológiákat – például az Audinate DanteTM

A DICENTIS konferencia-rendszer gerincét

technológiáját –, de közben a jövő igényeit

a Bosch által kifejlesztett egyedi, IP-alapú

is kielégíti. Az OMNEO olyan professzionális

OMNEO médiahálózati architektúra bizto-

szintű médiahálózati megoldást nyújt, amely

sítja, és teljes mértékben szabványos Ether-

biztosítja az együttműködést, egyedülálló

net-hálózatokon keresztül működik. Ez rugal-

megoldásokkal szolgál az egyszerű telepítés-

masságot és költséghatékony telepítést

hez, illetve a piacon elérhető bármely más

és karbantartást biztosít, ugyanakkor

IP-alapú rendszerhez képest jobb teljesít-

alkalmassá teszi a DICENTIS rendszert

ményt és méretezhetőséget kínál.

6 | DICENTIS konferencia-rendszer

DICENTIS konferencia-rendszer | 7

A mindig megbízható rendszer

Igény szerinti konfiguráció
Minden konferencia-rendszert alkalmazó szervezetnek
egyedi igényei vannak, ezért kínálja a DICENTIS
konferencia-rendszer választható funkciók széles
skáláját. Az alábbi táblázat összefoglalja a rendszer
által biztosított megoldásokat, amelyek hasznosak
lehetnek az Ön számára.

DICENTIS
multimédiás eszköz

Érintőképernyős
DICENTIS
hozzászólói egység

DICENTIS
hozzászólói egység
nyelvválasztási
funkcióval

Résztvevői egység
konfigurálása

x

x

x

x

x

Elnöki egység
konfigurálása

x

x

x

x

x

Funkciók

DICENTIS
szavazásos
hozzászólói egység

DICENTIS
hozzászólói egység

Kiemelkedően megbízható és biztonságos megoldás

Automatikus kameravezérlés

A DICENTIS konferencia-rendszer integrált kábel- és

A DICENTIS rendszer támogatja az ONVIF-kompatibilis

energiaforrás-redundanciája gondoskodik róla, hogy

IP-kamerákat, ami egyszerűbbé teszi az automatikus

egy esetleges – bár kis eséllyel bekövetkező –

kamerakezelés integrálását. Az ONVIF a hálózati

rendszerhiba esetén se történhessen adatvesztés.

videókhoz használt piacvezető globális szabvány,

Ráadásul a rendszer minden hang- és vezérlési adatot

amely biztosítja, hogy a konferencia résztvevői mindig

biztonságosan, a legszigorúbb nemzetközileg elismert

az éppen beszélő személyt lássák a teremkijelzőn.

szabványok követelményeinek is megfelelve titkosít,

A DICENTIS emellett támogatja a CGI protokollt

bevált ágazati technológiák segítségével. Ez védelmet

használó Sony és Panasonic kamerákat is.

biztosít az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és
adatmódosítás ellen, ami rendkívül fontos szempont a

Környezetbarát megoldás

fokozottan bizalmas vagy érzékeny témájú értekezletek

A DICENTIS rendszert úgy tervezték, hogy minimális

Hozzászólás

esetében.

legyen a környezetterhelő hatása. Ezt szolgálja, hogy

Nyelv kiválasztása

Mindig a legkorszerűbb funkciók

szabadalmazás alatt álló funkció lehetővé teszi az elnök

A rendszeres szoftverfrissítéseknek köszönhetően

számára, hogy egyszerre kikapcsolja az összes résztvevő

a DICENTIS konferencia-rendszer egyszerűen

eszközét, így jelentősen csökkenti a teljesítményfelvételt,

kibővíthető az újonnan kifejlesztett funkciókkal,

és segít az energiamegtakarításban a szünetek alatt.

a rendszer készenléti üzemmódba kapcsolható. Ez a

Szavazás
NFC-azonosítás

anélkül, hogy drága hardvermódosításokra lenne
szükség. Ez magában foglalja a licencelt rendszerhez és

Kétfelhasználós mód

az egyes felhasználókhoz rendelt szoftverfrissítéseket,
de más külső, Android -alkalmazásokon keresztül
TM

elérhető rendszerfunkciók frissítését is. A Bosch
Automatikus
kameravezérlés

Szoftver-karbantartási megállapodást (Software
Maintenance Agreement = SMA) kínál ügyfelei
számára a rendszer karbantartásának biztosítása

Multimédia

érdekében. Ez a szolgáltatás biztosítja a teljes
DICENTIS konferencia-rendszer különböző
multimédiás platformokon és szervereken átívelő,

Az ikonok magyarázata a 22. oldalon található.
A rendszerfunkciók közé tartozik az automatikus kamerakezelés. A DICENTIS rendszer támogatja az ONVIF-kompatibilis IP-kamerákat, ami egyszerűbbé teszi az
automatikus kamerakezelés integrálását.
A DICENTIS multimédiás eszköz multimédiás funkciói közé tartozik a dokumentummegtekintés, internet-hozzáférés, prezentációmegtekintés, élő videoközvetítés,
valamint a külső AndroidTM-alkalmazások használata.

gördülékeny működését. A megállapodás magában
foglalja a rendszer szoftverét és kompatibilis beépülő
moduljait, valamint számos internetalapú alkalmazást.

Az új, mértékadó
konferenciaszolgáltatás,
amely átfogó megoldást nyújt:
hozzászólás-kezelés, nyelvválasztás,
szavazás, multimédiás funkciók,
élő videoközvetítés, kétfelhasználós
mód, internet-hozzáférés,
dokumentummegtekintés,
külső alkalmazások és még sok
minden más.
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Iparágvezető funkciókkal rendelkező
egyedi konferenciaeszközök
Középpontban a folyamatban lévő
hozzászólás
▶ Az optimalizált irányítottságú mikrofon és az intelligens akusztikus gerjedésgátló
kristálytisztán adja vissza a beszédhangokat

Csatlakoztatható mikrofonok

Letisztult formavilág

Háromféle vezetékes mikrofon csatlakoztatható minden

A kivitelezés kulcsfontosságú szerepet tölt be az

▶ A párhuzamosan működtethető hangszóró és mikrofon kiváló beszédértést tesz lehetővé

DICENTIS konferenciaeszközhöz: hosszú vagy rövid

emberek közötti kommunikációban és a konstruktív

szárú mikrofon, illetve optimalizált irányítottságú

párbeszédet ösztönző környezet kialakításában.

▶ Optimalizált, ergonomikus kivitel

mikrofon. Az optimalizált irányítottságú mikrofon

Ezért költött a Bosch sokat a DICENTIS

a Bosch optimalizált irányítottsági technológiáját

konferenciaeszközök megjelenésére irányuló

▶ A korszerű hozzászólási funkciók, mint például a hozzászólás lehetőségének jelzése,
lehetővé teszik, hogy a résztvevők azonnal hozzászóljanak az értekezlethez, amikor
a funkció elérhetővé válik számukra

alkalmazza a kristálytiszta beszédhang-reprodukcióhoz,

kutatás fejlesztési tevékenységre. Az eredmény?

diszkrét kialakítása pedig lehetővé teszi a beszélő

Kiemelkedő ergonómia, kiváló kezelhetőség,

számára, hogy természetes módon adja elő

valamint stílusos, de nem feltűnő külső.

mondanivalóját.
Az értekezlet mederben tartása

Tiszta, természetes hangzás

Akusztikusan kihívást jelentő helyszínek esetében,

A DICENTIS rendszer kialakítása elősegíti az értekezletek

vagy amikor egy emelvényen állva hangzik el a

felépítésének és hatékonyságának optimalizálását. Az

közvetített beszéd, az egyirányú hosszú vagy rövid

alapvető hozzászólási beállítások minden egyes DICENTIS

szárú mikrofon a legjobb megoldás.

konferenciaeszközre meghatározhatóak. Az értekezletet

Minden DICENTIS konferenciaeszköz rendelkezik a

Ezenfelül a mikrofon és a hangszóró párhuzamos

Bosch egyedi, intelligens akusztikus gerjedésgátlójával,

működése természetes hangzást eredményez.

egy kezelő vagy elnök irányíthatja: megnyithatja és

ami a lehető legmagasabb fokú érthetőséget biztosítja

A résztvevők és az elnök folyamatosan teljes

lezárhatja, megnyithat szavazási köröket, eldöntheti, hogy

nagyobb hangerő esetén is. Ez a technológia a

kényelemben hallgathatják az értekezletet,

melyik, illetve hogy egyszerre hány résztvevő beszélhet.

visszhang és a torzítás kiküszöbölésével biztosítja

a folyamatban lévő hozzászólásra összpontosítva

Az elnök ezenfelül az elsőbbség gomb segítségével

a tiszta beszédértést.

figyelmüket.

szükség esetén felülbírálhat minden résztvevői mikrofont.

Bármelyik konferenciaeszköz szoftveresen
beállítható „résztvevői” vagy „elnöki”
eszközként, ami minimalizálja a
hardverszükségletet és maximalizálja
a költséghatékonyságot.
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Névtáblatartó a könnyű
felismerhetőségért

DICENTIS multimédiás eszköz
Informál. Lenyűgöz. Inspirál.

A nagy felbontású kapacitív
érintőképernyő bármikor lehetővé
teszi az információkhoz és az
internethez való hozzáférést, valamint
a dokumentumok megtekintését

Beépített NFC-kártyaolvasó a
résztvevők gyors azonosításához

A vezetékes
Bosch
optimalizált
irányítottságú
mikrofon
kristálytiszta
hangminőséget
biztosít

▶ A felhasználóbarát, 7"-os, nagy felbontású kapacitív érintőképernyő fokozza
a konferenciaélményt
▶ A legkorszerűbb, díjnyertes formatervezés
▶ Integrált érintésmentes NFC-kártyaolvasó a gyors résztvevő-azonosításhoz és
szavazáshoz – a résztvevők akár meglévő regisztrációs kártyájukat is használhatják
▶ Kétutas hangszórórendszer biztosítja a kiváló beszédérthetőséget és hangminőséget
▶ A készülékek képernyőjén figyelemmel kísérhető az éppen beszélő résztvevőt
mutató élő videoközvetítés
▶ Internet-hozzáférés és dokumentumböngésző funkció biztosítja, hogy a
megosztott információ mindig naprakész legyen, és hogy az utolsó simítások
elvégezhetőek legyenek akár a helyszínen is

A hozzászólás lehetőségére
ﬁgyelmeztető jelzőfény
tudatja a résztvevővel, hogy a
mikrofongomb lenyomásakor
azonnal beszélhet
Kétutas hangszórórendszer
a kiváló beszédérthetőség
és hangminőség érdekében

Inspiráló interaktivitás

kapcsolódó információk megosztását, az internet-

Vonzó kezelőfelület

Minden szó, minden szótag tisztán hallható

A DICENTIS multimédiás eszköz intuitív grafikus

hozzáférést, valamint egy rendkívül kényelmes

A DICENTIS multimédiás eszközök teljes

Kivételesen magas hangminőség és érthetőség

felhasználói felülete és könnyen kezelhető

elektronikus szavazási funkciót. Mindez lehetővé

mértékben kihasználják az Android™ operációs

jellemzi a DICENTIS multimédiás eszközt, legyen

érintőképernyője nagyobb mértékű interaktivitást

teszi a résztvevők számára, hogy hatékonyabban

rendszer által nyújtott lehetőségeket, és vonzó,

szó zenéről vagy beszédről. A speciális akusztikai

és felhasználói kényelmet nyújt a résztvevők

vegyenek részt az értekezleteken, hiszen saját

megnyerő kezelőfelületet biztosítanak. Ezen

kivitelezés az integrált kétutas hangszórórendszerrel

számára. A résztvevők saját nyelvükön követhetik

érintőképernyős készülékükön rendelkezésükre áll

testreszabott vagy más gyártóktól származó

karöltve pontosan adja vissza a hangspektrumot.

nyomon a beszélgetést, amennyiben biztosítva

minden kapcsolódó anyag és az internet egyaránt,

alkalmazások is használhatóak, ami tovább növeli

A Bosch mérnökeinek keze alól kikerült technológiák

van a szinkrontolmácsolás. Az érintőképernyős

miközben továbbra is az elnök kezében marad

az értekezlet hatékonyságát, és például akár a

tovább erősítik a természetes hangzást. A tovább-

multimédiás eszköz magában foglalja az audio-

a teljes körű vezérlés.

helyiség elektronikus eszközeinek vezérlésére

fejlesztett hangszínszabályozás optimalizálja a

is lehetőséget biztosít.

hangzást az egész helyiségben, a Bosch akusztikus

és video-adatfolyam, illetve az értekezlethez

gerjedésgátló technológiája pedig maximalizálja
Díjnyertes formatervezés

az érthetőséget még nagyobb hangerő esetén is.

A stílusos, internetképes DICENTIS multimédiás

Könnyen követheti
az elhangzottakat,
és természetes módon
beszélhet. Minden
szükséges információ
ott van a keze ügyében.

rendszer elegáns, ergonomikus, és bármilyen

Minden arckifejezés láthatóvá válik

belső tér díszévé válik. A multimédiás eszköz

A DICENTIS rendszer támogatja az automatikus

mostanra számos neves díjat tudhat magáénak,

kamerakezelést, a Bosch HD konferenciakamerái

többek között a Red Dot formatervezési díjat,

pedig biztosítják a nagy felbontású képanyagot,

amelyet 2014-ben, és a német formatervezési

amely lehetővé teszi a résztvevők számára,

díjat, amelyet 2015-ben nyert el.

hogy saját képernyőjükön kísérjék figyelemmel
a beszélő arcát.
Ki kicsoda?
A készülék hátulján található mágneses névtáblatartó segítségével a résztvevők könnyen azonosíthatják, hogy éppen ki beszél. Ez különösen hasznos
funkció, ha a résztvevőknek nem volt alkalmuk
megismerkedni az értekezletet megelőzően.
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Érintőképernyős DICENTIS
hozzászólói egység
▶ A még hatékonyabb értekezletek érdekében a 4,3"-os érintőképernyős kijelzőn
látható a résztvevők listája, a szavazógombok és a nyelvválasztási lehetőség
Az érintőképernyős

▶ Integrált érintésmentes NFC-kártyaolvasó a gyors résztvevő-azonosításhoz
és szavazáshoz – a résztvevők akár meglévő regisztrációs kártyájukat is
használhatják

DICENTIS hozzászólói
egység intuitív és letisztult
felhasználói élményt tesz
lehetővé, függetlenül attól,

▶ A kétfelhasználós módnak köszönhetően csökken a szükséges eszközök
száma – ez költségkímélő, és több hely marad a konferenciaasztalon

hogy az eszközt egy vagy
két felhasználó használja.

Az érintőképernyős DICENTIS hozzászólói eszköz
ezenfelül beépített NFC-kártyaolvasóval is rendelkezik,
ami lehetővé teszi a résztvevők gyors azonosítását.
A résztvevőnek csak az eszköz közelébe kell helyeznie
regisztrációs kártyáját, és a rendszer máris azonosítja

A vezetékes Bosch
optimalizált irányítottságú
mikrofon hihetetlenül tiszta
beszédértést biztosít

Az eszköz bal,
illetve jobb
oldalán található
hangerőgombokkal
külön-külön
módosítható
a fejhallgatók
hangereje

A beszéd csak az egyik fele

Egyszerre két lehetséges nyelv

4,3"-os kapacitív érintőképernyővel ellátott DICENTIS

Egyszerre két résztvevő is használhatja ugyanazt

hozzászólói egység útmutatást nyújt a résztvevőknek

az érintőképernyős DICENTIS hozzászólói

és növeli az értekezletek hatékonyságát. Ennek egyik

egységet, amely mindkettejük számára biztosítja

eszköze, hogy a résztvevők mindig láthatják, ki

a hozzászólás-kezelést, azonosítást, szavazást és

beszél éppen, és kik a soron következő hozzászólók.

nyelvválasztást. Fontos, hogy mindkét résztvevő

A kijelzőn megjeleníthető az ügyfél emblémája, és a

hallgathatja a konferenciát a saját nyelvén, a külön

résztvevők rajta keresztül saját nyelvükön követhetik

fejhallgatón keresztül. Mindketten a saját NFC-

nyomon az eseményeket. A szavazással kapcsolatos

kártyájuk segítségével tudnak bejelentkezni, és

információk is megtalálhatóak itt.

kiválaszthatják saját nyelvi csatornájukat a natív
karakterekkel megjelenített nyelvek közül.

Az érintőképernyőn a kiválasztott
nyelv natív karaktereivel jelenik
meg a résztvevők neve, így
mindig egyértelmű, hogy ki
beszél éppen, és kik várakoznak,
hogy hozzászólhassanak.
A képernyő ezenfelül használható
nyelvválasztásra és szavazásra is

A hozzászólás lehetőségére
ﬁgyelmeztető jelzőfény tudatja a
résztvevővel, hogy a mikrofongomb
lenyomásakor azonnal beszélhet
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DICENTIS hozzászólói egység
nyelvválasztási funkcióval
▶ A különböző nyelvek a natív karaktereikkel jelennek meg a képernyőn, hogy a
résztvevő könnyen megtalálja és kiválaszthassa a kívánt nyelvet, és az értekezletre
összpontosíthasson
▶ Integrált érintésmentes NFC-kártyaolvasó a gyors résztvevő-azonosításhoz –
a résztvevők akár meglévő regisztrációs kártyájukat is használhatják
▶ A kétfelhasználós módnak köszönhetően csökken a szükséges eszközök száma –
ez költségkímélő, és több hely marad a konferenciaasztalon
Gyors és egyszerű nyelvválasztás

Kettő az egyben

Amennyiben az értekezleten rendelkezésre áll

A nyelvválasztási funkcióval rendelkező DICENTIS

tolmácsolási szolgáltatás, a résztvevő egyszerűen

hozzászólói eszköz lehetővé teszi két személy

csatlakoztatja a mikrofonos fejhallgatót,

azonosítását és külön hozzászólását egy közös

és kiválasztja a kívánt nyelvet a konferencia

nyelvválasztási képernyő mellett.
A nyelvválasztási
funkcióval rendelkező
DICENTIS hozzászólói
eszköz ezenfelül beépített
NFC-kártyaolvasóval
is rendelkezik, amely
lehetővé teszi a résztvevők
gyors azonosítását.
A résztvevőnek csak az
eszköz közelébe kell
helyeznie regisztrációs
kártyáját, és a rendszer
máris azonosítja

kezdetekor. A nyelvválasztás nagyon egyértelmű,
mivel csupán akkor jelenik meg, amikor szükség
van rá. Ráadásul a különböző nyelvek a natív
karaktereikkel jelennek meg a képernyőn, hogy
a résztvevő gyorsan megtalálja a kívánt nyelvet,
és ne maradjon le a konferencia elejéről. Így már
az első perctől az értekezletre összpontosíthat.

A mikrofongomb(ok)
lehetővé teszik
(két személy vagy
az elnök számára)
az intuitív részvételt

A kiválasztási képernyőn
megjelenő natív karakterek és
szimbólumok jól olvashatóak,
így a résztvevő könnyen
kiválaszthatja a kívánt nyelvet

A Bosch optimalizált
irányítottságú
mikrofonja jobb
beszédértést biztosít,
és lehetővé teszi a
résztvevő számára,
hogy természetes
módon vegyen részt
az értekezleten

Hangerő-szabályozó segíti, hogy
minden szótag tisztán kivehető
legyen a fejhallgatón keresztül
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DICENTIS szavazásos
hozzászólói egység

Csupán egy gombnyomás

Titkos szavazás

A résztvevők az eszközükön lévő egyik színesen világító

A szavazási funkcióval rendelkező DICENTIS

gomb megnyomásával szavazhatnak. Fontos, hogy

hozzászólói egység lehetővé teszi a titkos szavazást.

ezek a gombok csak akkor jelennek meg, amikor

Ha ezt a beállítást használják, a szavazásra szolgáló

az elnök megnyitja a szavazást, így nem vonják el

LED-jelzőfények láthatatlanná válnak, amint a

a résztvevők ﬁgyelmét az értekezlet alatt.

résztvevő leadta szavazatát. Így biztosítható,
hogy a résztvevőket ne befolyásolja a szomszédos

▶ A szavazásra szolgáló színes érintőgombok mindig csak akkor kezdenek világítani
az eszközön, amikor a funkciót használni kell, lehetővé téve, hogy minden
résztvevő könnyen és gyorsan leadhassa szavazatát

résztvevő szavazata.

▶ Integrált érintésmentes NFC-kártyaolvasó a gyors résztvevő-azonosításhoz és
szavazáshoz – a résztvevők akár meglévő regisztrációs kártyájukat is használhatják

A szavazógombok csak
akkor jelennek meg
a képernyőn, amikor

▶ A befolyásolástól mentes szavazási eredményeket a titkos szavazás támogatása
biztosítja

az elnök elindítja a
szavazási folyamatot,
így a résztvevők
figyelme mindig

A szavazási funkcióval
rendelkező DICENTIS
hozzászólói eszköz ezenfelül
beépített NFC-kártyaolvasóval
is rendelkezik, ami lehetővé
teszi a résztvevők gyors
azonosítását. A résztvevőnek
csak az eszköz közelébe
kell helyeznie regisztrációs
kártyáját, és a rendszer
máris azonosítja

a lényegre irányulhat.

Színkódolt szavazógombok
jelennek meg, amikor
elérkezik a szavazás ideje

DICENTIS hozzászólói egység
▶ A „Hozzászólás lehetséges” („Possible to speak”) funkcióval rendelkezik,
amely teljesen leegyszerűsíti a használatot minden résztvevő számára

A DICENTIS hozzászólói egység lehetővé teszi a

azonnal elkezdhet beszélni. Ez az eszköz a megfelelő

résztvevők számára az értekezlet során a hozzászólást,

licenc birtokában támogatja a kétfelhasználós módot

a szókérést, valamint a hozzászólók meghallgatását.

is, így valóban költséghatékony és rugalmas

Az összes DICENTIS konferenciaeszközhöz hasonlóan

konferenciamegoldást kínál. Így tökéletesen megfelelő

ez a hozzászólói eszköz is tartalmazza a hozzászólás

elrendezést biztosíthat feleannyi eszköz segítségével.

lehetőségét jelző funkciót. Amikor ez a jelzés
megjelenik, a résztvevő a gomb lenyomását követően

A hozzászólás
lehetőségére
ﬁgyelmeztető jelzőfény
tudatja a résztvevővel,
hogy a mikrofongomb
lenyomásakor azonnal
beszélhet

Tapasztalja meg az
elsőrangú akusztikai
kialakítás és hangfeldolgozás
által nyújtott élményt a
kiváló minőségű Bosch
hangszórókon keresztül

Intuitív használata, visszafogott
megjelenésű mikrofonja és a
kristálytiszta beszédhangok
biztosítása segítségével a DICENTIS
hozzászólói egység gondoskodik
arról, hogy az értekezlet résztvevői
az adott témára összpontosítsák
figyelmüket.
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DICENTIS tolmácsmunkahely
Az Ön nyelvén beszél

▶ Intuitív kezelés a bemeneti és kimeneti nyelvek logikus rendszerezésével, személyes
előbeállítások és hozzárendelhető gombok használatával

A készülék akár vakon is használható

Biztonságos

Az ergonomikus kialakítás – a jól kezelhető gombok

Azokat a nemzetközileg elismert szabványokat, amelyeket

és kezelők, illetve a hangos visszajelzés – jobb

a DICENTIS minden hang- és vezérlőadathoz használ, a

kezelhetőséget biztosít, így a tolmácsmunkahely akár

tolmácsolás során is alkalmazzuk. A fokozottan érzékeny

rátekintés nélkül is működtethető. A tolmács így

témájú értekezletek számára ez a titkosítás biztosítja a

figyelheti a beszélő nonverbális kommunikációját

legjobb védelmet a lehallgatás, a jogosulatlan hozzáférés

a lehető legjobb tolmácsolás érdekében.

és az adatok manipulálása ellen.

▶ A jól kezelhető gombok és kezelők segítségével a tolmácsmunkahely akár rátekintés
nélkül is működtethető, míg az opcionális hangos visszajelzés a látássérültek számára
biztosítja a könnyű kezelést
▶ A jövőbeli igények kielégítésére akár 100 tolmácsolt nyelv is elérhetővé tehető
▶ Megfelel a legújabb ISO-20109 szinkrontolmácsolási szabványnak

A rövid karos mikrofon maximális beszédérthetőséget
biztosít, és ideális a tolmácsmunkahelyek számára

▶ Rugalmasan konfigurálható, a termek passzív összekapcsolásával lehetővé teszi
a résztvevők számának növelését

A tolmács fejével gondolkodunk, erről szól az egész. Világszerte
számos tolmácsot és technikust figyeltünk és kérdeztünk meg,
így a munkahely kialakítását a tolmácsok valós igényeire
optimalizáltuk. Az eredmény? Egy olyan tolmácsmunkahely,

Jól kezelhető
gombok és
kezelők a jobb
kezelhetőség
érdekében

Függőleges oszlopba
rendezett bejövő és kimenő
nyelvek az intuitív kezelés
érdekében

A hangos visszajelzés
megkönnyíti a kezelést,
különösen a látássérült
tolmácsok számára

amely megfelel a legújabb és a jövőbeli piaci követelményeknek,
és amelynek köszönhetően a tolmács szabadon összpontosíthat
a feladatára. A rendszer gyorsan és egyszerűen telepíthető és
konfigurálható. A tolmácsmunkahely és a tolmácsrendszer
beállításai magán a tolmácsmunkahelyen megadhatók.
A konfiguráció a számítógépes alkalmazáson keresztül
tovább optimalizálható.
Intuitív kezelés
A DICENTIS tolmácsmunkahely passzív, nagy kontrasztú
képernyője logikusan, két függőleges oszlopban jeleníti meg
a bemeneti és a kimeneti nyelveket a gyors megértés és az
intuitív kezelés érdekében. A személyes beállítások betölthetők
a tolmács NFC-kártyájáról. A teljes tolmácsolási folyamat során
csak a releváns információk láthatók, a használaton kívüli
szolgáltatások rejtettek. A kevésbé tapasztalt felhasználók
számára beállítható egy olyan egyszerűsített kezelőfelület
a DICENTIS tolmácsmunkahelyen, amely csak az alkalmazott
funkciókat mutatja.

Ideális nemzetközi
intézmények,
konferenciaközpontok és
bérbeadással foglalkozó
cégek számára

Nagy kontrasztú képernyő a
gyors értelmezés érdekében
Három hozzárendelhető gomb
biztosítja a tolmács számára,
hogy billentyűparancsokkal,
gyorsan és egyszerűen
férhessen hozzá az olyan
támogató funkciókhoz, mint
a lassabb beszéd kérése,
a visszajátszás, a videó
kiválasztása stb.

Az integrált NFC-kártyaolvasó
lehetővé teszi, hogy a tolmács
gyorsan hozzáférhessen
személyes beállításaihoz
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A rendszerszoftver összetevői
Egyszerű telepítés és külső felek rendszereinek
integrálása
A DICENTIS konferencia-rendszer egy olyan hálózati
megoldás, amely a legmodernebb IP-technológiát

DICENTIS rendszerszerver-szoftverlicenc
▶

A licencalapú bővíthetőség gondoskodik a rendszer rendkívüli időtállóságáról

▶

Költséges hardverberuházások helyett szoftverfrissítéseken keresztül elérhető
új rendszerfunkciók

alkalmazza, így több videoközvetítést tud továbbítani

▶

Automatikus eszközfelismerés

a tolmácsoknak további videokábelek nélkül. Amikor

▶

Akár 750 résztvevő DICENTIS egységének vezérlése

▶

Kliens-szerver megoldás

▶

A rendszer működtetéséhez nincs szükség felhasználói beavatkozásra

▶

DanteTM bemenetek és kimenetek a teremhanghoz és a nyelvekhez

a tolmácsok nincsenek a hozzászóló közelében, akkor
az egyik képernyőn a beszélő arckifejezését, a 2.
képernyőn pedig az értekezlet prezentációját
láthatják, ami segítheti őket a pontosabb
értelmezésben. A DICENTIS tolmácsmunkahely

DICENTIS ülőhelyi szoftverlicenc

HDMI-videokimenetéhez harmadik fél külső

▶

Szavazási licenc 1 ülőhelyhez

képernyője csatlakoztatható. Az OMNEO IP

▶

Azonosítási licenc 1 ülőhelyhez

▶

Szavazási licenc eszközönként 2 ülőhelyhez

▶

Nyelvválasztási licenc 1 ülőhelyhez

technológiának köszönhetően a meglévő hálózati
infrastruktúra és harmadik féltől származó
megoldások (mint amilyen a DanteTM audio)
is használhatók.
Jövőbiztos kialakítás
Az IP technológia használata biztosítja továbbá a
rendszer bővíthetőségét akár 100 tolmácsolt nyelv
támogatásáig. A DICENTIS tolmácsmunkahely
megfelel az ISO-20109 előírásainak, így a
tolmácsberendezés magas minőségének és
egységességének köszönhetően a tolmácsok
tudják, mire számíthatnak.
Rugalmas konfiguráció
Manapság a nemzetközi konferenciaközpontok
nagyobb rugalmasságot igényelnek. A résztvevők
száma minden rendezvény esetén különböző.
Néha nagyobb kapacitásra is szükség van, és a
tárgyalóterem férőhelyeit meg kell növelni. A DICENTIS
konferencia-rendszer ezért egyszerűen konfigurálható,
illetve újrakonfigurálható úgy, hogy a termek passzív
összekapcsolásával növelni tudja a megbeszéléseket
hallgató résztvevők számát. A DICENTIS konferenciarendszer mindig, minden igényt kielégít.

DICENTIS szoftver-karbantartási megállapodás
▶

Gondoskodik a lehető legjobb, zökkenőmentes rendszerteljesítményről

▶

Rendszeres frissítések állnak rendelkezésre

▶

1, 2 vagy 5 évvel meghosszabbítható szoftver-karbantartási megállapodás
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A rendszer hardverkomponensei
DICENTIS központi egység

DICENTIS tolmácsmunkahely

DICENTIS hangprocesszor és tápelosztó

A DICENTIS tolmácsmunkahely lehetővé teszi többnyelvű konferenciák,
találkozók és prezentációk szinkrontolmácsolását. A videokimenettel
rendelkező DICENTIS tolmácsmunkahely lehetővé teszi, hogy a tolmács
láthassa az aktuális felszólalót vagy a prezentációt. A HDMI-videokimeneten
keresztül harmadik fél külső képernyője is egyszerűen csatlakoztatható.
A videoképeket a tolmácsmunkahely valamelyik hozzárendelhető gombja
segítségével lehet kiválasztani.

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Biztosítja a DICENTIS konferencia-rendszer minden eszközének tápellátását
Igazán egyszerű, hálózati konfigurációt nem igénylő telepítés
A más gyártók készülékeihez való csatlakoztathatóság érdekében teljes mértékben
megfelel az Ethernet (IEEE802.3), az OMNEO és a DanteTM szabvány előírásainak
Támogatja a hurkolt csatlakozást a telepítési költségek csökkentése érdekében
Támogatja a kábelredundancia alkalmazását a rendszer rendelkezésre állásának
optimalizálására
Intelligens akusztikus gerjedésgátlás és hangszínszabályozás
biztosítja az optimális hangminőséget
Készenléti üzemmód a környezetbarát működés érdekében
Analóg hangbemenetek és -kimenetek

DICENTIS hozzászólói egység
nyelvválasztási funkcióval

DICENTIS szavazásos
hozzászólói egység

▶

▶

▶
▶

Felhasználóazonosítás – az eszköz tartalmaz egy NFC-kártyaolvasót, amely
többféle kártya használatát támogatja az értekezletre történő regisztrációhoz
Nyelvválasztás – így a résztvevők saját nyelvükön követhetik nyomon
a beszélgetést, amennyiben biztosítva van a szinkrontolmácsolás
Kétfelhasználós hozzászólás, kétfelhasználós azonosítás – segítségével
egyszerre két résztvevő is használhatja ugyanazt az eszközt

▶

Felhasználóazonosítás – az eszköz tartalmaz egy NFC-kártyaolvasót,
amely többféle kártya használatát támogatja az értekezletre történő
regisztrációhoz
Szavazás – a szavazásra szolgáló színes érintőgomboknak
köszönhetően gyors és egyszerű

DICENTIS tápelosztó
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Biztosítja a DICENTIS konferencia-rendszer minden eszközének tápellátását
Igazán egyszerű, hálózati konfigurációt nem igénylő telepítés
Teljes mértékben megfelel az Ethernet (IEEE802.3) és az OMNEO szabvány
előírásainak
Támogatja a hurkolt csatlakozást a telepítési költségek csökkentése érdekében
Támogatja a kábelredundancia alkalmazását a rendszer rendelkezésre állásának
optimalizálására
Készenléti üzemmód a környezetbarát működés érdekében

DICENTIS hozzászólói egység
▶

Funkciói – például a felszólaláskérés és a két résztvevő általi egyidejű
használatot biztosító kétfelhasználós üzemmód – lehetővé teszik a
világos, hatékony párbeszédet

Érintőképernyős DICENTIS
hozzászólói egység
▶

▶

▶
▶

▶

Felhasználóazonosítás – az eszköz tartalmaz egy NFC-kártyaolvasót,
amely többféle kártya használatát támogatja az értekezletre történő
regisztrációhoz
Kétfelhasználós mód a hozzászólási, azonosítási, nyelvválasztási
és szavazási funkciókhoz – maximális hatékonyság a lehető
legkevesebb eszköz használatával a költségcsökkentés érdekében;
ideális megoldás korlátozott hellyel rendelkező helyszínek esetében
Nyelvválasztási funkció, amely lehetővé teszi, hogy mindkét
résztvevő a saját nyelvén hallgassa a konferenciát
Az értekezletre vonatkozó, képernyőn megjelenő információk
– például a résztvevők listája, amelyen jelölve van az aktuális
hozzászóló – segíti a jobb értekezletkezelést
Szavazás – a képernyőn megjelenő színes gomboknak
köszönhetően gyors és egyszerű

DICENTIS mikrofonok

3 vezetékes mikrofontípus választható:
Optimalizált irányítottságú mikrofon
▶
Az optimális irányítottságot biztosító Bosch-technológia
kristálytiszta beszédhangokat eredményez
▶
A diszkrét kialakítás segíti a felszólalót, hogy természetes
módon adja elő mondanivalóját
▶
Mozgásszabadságot biztosít
Hosszú és rövid szárú mikrofon
▶
480 vagy 310 mm-es szárhossz
▶
Akusztikai kihívást jelentő helyszínekhez
▶
Tökéletes az emelvényen, álló helyzetben beszélő előadók
számára

Jelmagyarázat
Hozzászólás
Kétfelhasználós hozzászólás
Azonosítás
Kétfelhasználós azonosítás
Szavazás
Kétfelhasználós szavazás
Nyelv kiválasztása
Kétfelhasználós nyelvválasztás
Résztvevőlista-kezelés
Élő videoközvetítés
Más gyártótól származó alkalmazások
Dokumentummegtekintés
Internet-hozzáférés
Prezentáció megtekintése

DICENTIS multimédiás eszköz
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Felhasználóazonosítás – az eszköz tartalmaz egy NFC-kártyaolvasót, amely
többféle kártya használatát támogatja az értekezletre történő regisztrációhoz
Nyelvválasztás – így a résztvevők saját nyelvükön követhetik nyomon a
beszélgetést, ha biztosítva van a szinkrontolmácsolás
Szavazás – a képernyőn megjelenő színes gomboknak köszönhetően gyors és
egyszerű
Az értekezletre vonatkozó, képernyőn megjelenő információk – például a
résztvevők listája, amelyen jelölve van az aktuális hozzászóló – segíti a jobb
értekezletkezelést
Élő videoközvetítés – a valós idejű vizuális tartalom biztosításához
Más gyártók alkalmazásai – a még több funkció érdekében
Dokumentummegtekintés – az egyszerű információmegosztás elősegítésére
Internet-hozzáférés az írásos anyagokból vagy emberektől való tájékozódás
érdekében
Prezentáció megtekintése
AndroidTM-API a testreszabott alkalmazásokhoz

DICENTIS hordtáskák
▶
▶
▶
▶

Tartós kialakítás, amely biztonságos szállítást és tárolást biztosít
Az eszközök alakjához igazodó formázott habanyag
A berendezés könnyen be- és kipakolható és szállítható
Görgőkerekek a nagyobb táskákon és párnázott fogantyúk a kényelmes
szállításhoz; gombnyomásra kioldható zárak
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