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อินเตอร์เฟซตามมาตรฐาน ผลที่เกี่ยวข้องนี้ทำาให้เกิดความ
ต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นด้านความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบ
และความสามารถในการโต้ตอบจากระยะไกล แนวโน้ม
เหล่านี้เน้นให้เห็นถึงความจำาเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประชุมสูงสุด และทำาการบูรณาการกับอุปกรณ์ภายนอก
ได้ง่ายขึ้น

กว่า 130 ปี ที่ Bosch เป็นช่ือที่ได้รับการยอมรับในเรื่องนวัตกรรม คุณภาพ และความน่าเช่ือถือ ด้วยการพัฒนา
ข้ึนบนความเช่ียวชาญระดับโลกอย่างแท้จริง Bosch Security Systems จึงได้เป็นผู้นำาในตลาดระบบชุด
ประชุมมากว่า 65 ปี ทำาได้อย่างไร ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และ
คำาม่ันสัญญาว่าจะทำาเช่นนี้ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

ระบบชุดประชุมโดย Bosch

ตลาดสำาหรับโซลูชันชุดประชุมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในไม่กี่ปีที่ผ่านมา พร้อมแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจาก
ระบบที่ทำางานเอกเทศไปสู่โซลูชันที่บูรณาการเข้าด้วยกัน
อย่างสมบูรณ์ ในโซลูชันที่ผสานรวมเข้ากันเหล่านี้ ข้อมูล
ต่างๆ เช่น ระบบเสียง วิดีโอ โซเชียลมีเดีย และข้อมูลการ
ประชุมถูกใช้งานร่วมกันผ่านโครงสร้างพื้นฐานและ 

ในทุกวันนี้ มีความต้องการต่างๆ 
มากยิ่งข้ึนจากระบบชุดประชุม ระบบ
ดังกล่าวต้องรองรับวิดีโอ โซเชียลมี
เดีย การโต้ตอบจากระยะไกล และ
ความสามารถในการขยายระบบ

โซลูชันการประชุม DICENTIS เหมาะสำาหรับการใช้งาน
ที่หลากหลาย ต้ังแต่หน่วยงานขนาดเล็กไปจนถึงบริษัท
ข้ามชาติ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐในท้องถ่ินไปจนถึง
ระดับประเทศ และการประชุมนานาชาติ

Bosch มุ่งมั่นที่จะส่งมอบแพลตฟอร์มการประชุมนวัตกรรม
ใหม่ล่าสุดเพื่อเติมเต็มความต้องการทางตลาดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต นี่คือเหตุผลว่าทำาไม Bosch จึงได้แนะนำากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ทำางานบน IP ซึ่งได้แก่ DICENTIS โดย 
DICENTIS เป็นแพลตฟอร์มที่ปฏิวัติโลกแห่งการประชุม
แบบบูรณาการแห่งอนาคต
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DICENTIS พัฒนาขึ้นบน
มาตรฐานเปิดที่ทำาให้สามารถ
บูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันได้มากมาย แม้แต่
โซลูชันจากภายนอก 

ระบบที่เติบโตเพื่อรองรับกับความต้องการใน
อนาคตของคุณ
สื่อสาร ประทับใจ บันดาลใจ

การรองรับในอนาคตผ่านความยืดหยุ่นของระบบ
ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไร ระบบชุด
ประชุม DICENTIS ของคุณจะปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์
ความต้องการที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นเพราะ DICENTIS 
พัฒนาข้ึนจากมาตรฐานแบบเปิด ซึ่งทำาให้สามารถบูรณา
การเทคโนโลยีต่างๆ ที่หลากหลายได้ แม้แต่การประยุกต์
ใช้งานร่วมกับโซลูชันจากภายนอก ตัวอย่างเช่น
▶ มีการใช้อีเทอร์เน็ตและ IP ดังนั้น จึงสามารถนำา

โครงสร้างของเน็ตเวิร์คพื้นฐานที่มีอยู่แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ได้

▶ มีการใช้ OMNEO ดังนั้น DICENTIS จึงสามารถ
เช่ือมต่อกับอุปกรณ์เสียงและการควบคุมอ่ืนๆ ได้

▶ Android™ ในอุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS 
ทำาให้สามารถใช้แอพพลิเคชัน Android™ ที่พัฒนา
ข้ึนเองได้

คุ้มค่า
หัวใจของระบบชุดประชุม DICENTIS ใช้ประโยชน์
จากสถาปัตยกรรมเครือข่ายสื่อ OMNEO แบบ IP ที่
เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับการพัฒนาข้ึนโดย Bosch และ
ทำางานผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ตมาตรฐานเต็มรูปแบบ ซึ่ง
ทำาให้ม่ันใจได้ถึงความยืดหยุ่นและการติดต้ังและการ

▶ แพลตฟอร์มเปิดที่ใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายสื่อ OMNEO เพื่อความยืดหยุ่นของระบบ 
ตลอดจนการติดตั้งและบำารุงรักษาที่คุ้มต้นทุน

▶ การบูรณาการอย่างง่ายดายกับระบบที่รองรับ เพื่อมอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น การควบคุม
กล้องอัตโนมัติ

▶ ความสามารถในการขยายระบบตามสิทธิ์การใช้งานที่สามารถรองรับฟังก์ชันการทำางาน
ใหม่ๆ ในอนาคตได้โดยง่าย

▶ ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ประชุมให้ถึงขีดสุด

▶ ระบบแปลภาษาได้สูงสุด 100 ภาษา 

▶ การเดินสายและแหล่งจ่ายไฟสำารองเพื่อทำาให้มั่นใจว่ามีการจัดการประชุมโดยไม่มีการ
ขัดจังหวะของระบบ

ซ่อมบำารุงที่คุ้มต้นทุน นอกจากนี้ยังทำาให้ DICENTIS 
เหมาะสำาหรับใช้ร่วมกับโครงสร้างเน็ตเวิร์คพื้นฐานที่มี
อยู่ สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์การประชุมกับการวางระบบ
แบบเดซี่เชนวนรอบได้ โดยใช้สวิตช์จ่ายไฟและเคเบิล
เครือข่ายระบบของ Bosch ซึ่งให้โซลูชันที่ประหยัดเวลา
และมีความยืดหยุ่น อีกวิธีหนึ่ง เคเบิล CAT5e 
(ข้ึนไป) และสวิตช์ Power over Ethernet (PoE) 
แบบมาตรฐานทำาให้สามารถวางระบบแบบสตาร์ได้

OMNEO คืออะไร
OMNEO คือแนวทางสถาปัตยกรรมในการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและส่งถ่ายข้อมูล เช่น เนื้อหา
ข้อมูลเสียงหรือการควบคุมอุปกรณ์ ด้วยการพัฒนา
บนหลากหลายเทคโนโลยี รวมทั้ง IP และมาตรฐาน
สาธารณะแบบเปิด ทำาให้ OMNEO สามารถรองรับ
เทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันได้ เช่น DanteTM ของ 
Audinate ในขณะที่รับเอามาตรฐานในอนาคตมาใช้
งาน OMNEO เสนอโซลูชันการเช่ือมต่อเครือข่ายมีเดีย
ระดับมืออาชีพ โดยให้ความสามารถในการทำางานร่วม
กัน คุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครเพื่อการติดต้ังที่ง่ายข้ึน 
ประสิทธิภาพดีข้ึน และความสามารถในการขยายตัว
เหนือกว่าข้อเสนอ IP อ่ืนใดในตลาด
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ระบบที่ไม่เคยพลาดที่จะส่งมอบก�าหนดค่าตามความต้องการของคุณ
แต่ละองค์กรที่ใช้ระบบชุดประชุมต่างก็มีความต้องการไม่ซำ้ากันเป็น
ของตนเอง ระบบชุดประชุม DICENTIS จึงได้เสนอทางเลือกการ
ทำางานที่หลากหลาย ลองดูตารางด้านล่างเพื่อดูว่าโซลูชันของระบบ
ชนิดใดที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้

ความน่าเช่ือถือและความปลอดภัยในระดับสูง
การเดินสายและแหล่งจ่ายไฟสำารองที่มีในตัวระบบชุดประชุม 
DICENTIS ทำาให้ม่ันใจได้ว่าจะไม่มีการสูญเสียข้อมูลใดๆ ในกรณี
ที่ระบบล้มเหลวซึ่งเกิดข้ึนได้ยาก นอกจากนี้ ข้อมูลเสียงและข้อมูล
ควบคุมทั้งหมดที่สื่อสารผ่านระบบก็ได้รับการเข้ารหัสอย่างปลอดภัย
โดยเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดและได้รับการยอมรับระดับสากล เทคโนโลยี
นี้จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงและการเข้าถึงข้อมูลระบบโดยไม่ได้
รับอนุญาต ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์การประชุมที่
ต้องการความปลอดภัยสูงหรือการประชุมที่เป็นความลับ 

ฟังก์ชันการท�างานใหม่ล่าสุดเสมอ
ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำา ระบบชุดประชุม DICENTIS 
จึงสามารถขยายให้ครอบคลุมฟังก์ชันการทำางานที่ได้รับการพัฒนา
ใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ราคา
แพงๆ แต่อย่างใด ซึ่งรวมถึงระบบที่ได้รับอนุญาตและซอฟต์แวร์ที่นั่ง 
แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติของระบบเพิ่มเติมผ่านแอพ AndroidTM จาก
ภายนอก Bosch เสนอข้อตกลงการบำารุงรักษาซอฟต์แวร์ (SMA) 
เพื่อช่วยลูกค้าในการบำารุงรักษาระบบของตนเอง บริการนี้ทำาให้
ระบบชุดประชุม DICENTIS ทั้งระบบทำางานระหว่างแพลตฟอร์ม
และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น โดยประกอบด้วยซอฟต์แวร์และ
ปลั๊กอินเพื่อความเข้ากันได้สำาหรับระบบ ตลอดจนแอพพลิเคชันต่างๆ 
ที่ทำางานบนอินเทอร์เน็ต

ระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติ
ระบบ DICENTIS รองรับกล้อง IP มาตรฐาน ONVIF ซึ่งช่วยทำาให้
นำาการควบคุมกล้องอัตโนมัติเข้ามาใช้งานร่วมกันได้ง่ายข้ึน ONVIF 
คือมาตรฐานระดับสากลช้ันแนวหน้าของตลาดสำาหรับระบบวิดีโอเครือ
ข่าย และช่วยทำาให้ม่ันใจว่าผู้เข้าร่วมการประชุมจะเห็นบุคคลที่พูดใน
จอแสดงผลของห้องโถง นอกจากนี้ DICENTIS ยังรองรับกล้อง 
Sony และ Panasonic ที่ใช้โปรโตคอล CGI อีกด้วย

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
DICENTIS ได้รับการออกแบบมาให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด ด้วยเหตุผลนี้ คุณจึงสามารถสลับไปเป็นโหมดสแตนด์บาย
ได้ คุณสมบัติที่อยู่ในระหว่างการขอจดสิทธิบัตรนี้จะทำาให้ประธาน
สามารถปิดอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกตัวพร้อมกัน ซึ่งช่วยลด
การใช้พลังงานลงได้อย่างมากระหว่างการประชุมและในช่วงพักเบรค

มีการอธิบายไอคอนทั้งหมดในหน้า 22
การควบคุมกล้องอัตโนมัติคือคุณสมบัติของระบบ ระบบ DICENTIS รองรับกล้อง IP มาตรฐาน ONVIF ซึ่งช่วยทำาให้นำาการควบคุมกล้องอัตโนมัติเข้ามาใช้งานร่วมกันได้ง่ายข้ึน
ฟังก์ชันมัลติมีเดียของอุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS ได้แก่ การดูเอกสาร การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต การดูงานนำาเสนอ วิดีโอสด และการใช้งานแอพจากภายนอกที่ใช้ AndroidTM

ฟังก์ชัน อุปกรณ์มัลติมีเดีย 
DICENTIS

อุปกรณ์การอภิปราย 
DICENTIS พร้อมหน้า

จอสัมผัส

อุปกรณ์การอภิปราย 
DICENTIS พร้อมตัว

เลือกภาษา

อุปกรณ์การอภิปราย 
DICENTIS พร้อม

ฟังก์ชันการลงคะแนน
เสียง

อุปกรณ์การอภิปราย 
DICENTIS

การก�าหนดค่าส�าหรับผู้ร่วม
ประชุม x x x x x

การก�าหนดค่าส�าหรบัประธาน x x x x x

การอภิปราย

การเลือกภาษา

การลงคะแนนเสียง

การระบุตัวตนแบบ NFC

การใช้เป็นคู่ 

ระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติ

มัลติมีเดีย

มาตรฐานใหม่ในการประชุมที่ทำาได้ทุกอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นการจัดการการอภิปราย การเลือกภาษา 

การลงคะแนนเสียง ฟังก์ชันมัลติมีเดีย ฟีดวิดีโอ
สด การใช้เป็นคู่ การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต การ

ดูเอกสาร แอพจากภายนอก และอื่นๆ
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สามารถใช้ซอฟต์แวร์กำาหนดค่าอุปกรณ์การประชุมใดๆ 
เป็นอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมหรือประธานการประชุมได้ ซึ่ง
ช่วยลดจำานวนฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้และเพิ่มความคุ้มต้นทุน
สูงสุด

อุปกรณ์การประชุมที่โดดเด่นมาพร้อม
คุณสมบัติชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรม
จดจ่อกับเรื่องที่กำาลังอภิปราย 

เสียงที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติ
อุปกรณ์การประชุม DICENTIS ทั้งหมดใช้การขจัดสัญญาณเสียง
รบกวนย้อนกลับอัจฉริยะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Bosch ซึ่ง
ช่วยเพิ่มความชัดเจนของเสียงให้ถึงขีดสุดเมื่อจำาเป็นต้องใช้ระดับ
เสียงที่สูงขึ้น เทคโนโลยีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงเสียงสะท้อนและเสียงหอน 
ซึ่งทำาให้ได้ความชัดเจนของเสียงพูดที่คมชัด

นอกจากนี้ ไมโครโฟนและลำาโพงยังทำางานได้พร้อมกัน ซึ่งทำาให้ได้
เสียงที่เป็นธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมและประธานสามารถฟังเสียง
การประชุมได้อย่างสบายหู พร้อมทั้งจดจ่อกับการประชุมที่กำาลัง
ดำาเนินอยู่ได้

ไมโครโฟนแบบเสียบได้ 
สามารถใช้ไมโครโฟนแบบเสียบได้สามแบบกับอุปกรณ์การประชุมใด
ก็ได้ของ DICENTIS ได้แก่ ไมโครโฟนชนิดก้านยาว ก้านสั้น และ
บังคับทิศทางได้สูง ไมโครโฟนที่บังคับทิศทางได้สูงใช้เทคโนโลยี 
Bosch ที่บังคับทิศทางได้สูง ทำาให้สามารถผลิตเสียงพูดที่คมใสชัดเจน 
ในขณะที่การออกแบบแยกส่วนช่วยให้ผู้พูดสื่อข้อความได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ

สำาหรับตำาแหน่งที่จัดการเรื่องเสียงได้ลำาบาก หรือเมื่อต้องการพูดโดย
ยืนตรงบนเวทีพูด ไมโครโฟนก้านยาวหรือก้านสั้นชนิดทิศทางเดียวเป็น
วิธีที่ดีที่สุด

เสริมสร้างความคมชัด
การออกแบบมีบทบาทสำาคัญต่อวิธีสื่อสารของบุคคล และสิ่งที่สำาคัญ
คือการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้มีการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 
นั่นคือเหตุผลที่ Bosch มุ่งมั่นทุ่มเททรัพยากรจำานวนมากในการ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการออกแบบทางกายภาพของอุปกรณ์การ
ประชุม DICENTIS แล้วผลลัพธ์ล่ะ ถูกหลักสรีรศาสตร์อย่างเหนือ
ชั้น ใช้งานง่ายเป็นเลิศ และรูปลักษณ์โดดเด่นมีสไตล์แต่ไม่รบกวน
สายตา

รักษาการประชุมให้เป็นไปตามเป้า 
ระบบ DICENTIS ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำาให้โครงสร้างและ
ประสิทธิภาพการประชุมมีความเหมาะสม คุณสามารถกำาหนดการตั้ง
ค่าการอภิปรายพื้นฐานให้กับอุปกรณ์การประชุม DICENTIS เครื่อง
ใดก็ตามที่กำาลังใช้งานอยู่ การประชุมสามารถจัดการได้โดยผู้ปฏิบัติ
งานหรือประธาน ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดการประชุม เปิดรอบการลง
คะแนนเสียง และตัดสินใจว่าผู้เข้าร่วมคนใดสามารถพูดได้ และจำานวน
คนที่สามารถพูดในเวลาเดียวกันได้ นอกจากนี้ ประธานยังสามารถใช้
ปุ่มตัดการสนทนาเพื่อพูดทับไมโครโฟนผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ เมื่อจำาเป็น

▶ ไมโครโฟนที่บังคับทิศทางได้สูงและการขจัดสัญญาณเสียงรบกวนย้อนกลับอัจฉริยะช่วยทำาให้ได้เสียงพูด
ที่คมชัดสดใส

▶ สามารถใช้งานลำาโพงและไมโครโฟนพร้อมกันเพื่อให้ความชัดเจนของเสียงพูดที่ดีเยี่ยม 

▶ การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์อย่างเหมาะสม

▶ ฟังก์ชันการทำางานขั้นสูงในการอภิปราย เช่น ไฟแสดงสถานะ "อนุญาตให้พูด" เพื่อเข้าร่วมอภิปรายทันที
เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้



ระบบชุดประชุม DICENTIS   | 11

อินเตอร์เฟซท่ีสวยงาม
อุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS ใช้ระบบปฏิบัติการ Android™ 
ที่เป็นที่คุ้นเคยเพื่อให้อินเตอร์เฟสที่สวยงามและน่าสนใจ 
นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ใช้แอพที่พัฒนาข้ึนเองหรือแอพจาก
ภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมมากข้ึน เช่น การบู
รณาการกับการควบคุมห้อง

การออกแบบท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ
อุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีสไตล์นี้ 
ได้รับออกแบบมาอย่างสวยงาม ถูกหลักสรีรศาสตร์ และเข้ากับ
การตกแต่งภายในได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์มัลติมีเดียนี้ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติมากมาย รวมทั้ง Red Dot Design Award ในป ี
2014 และ German Design Award ในปี 2015

ได้ยินทุกถ้อยทุกค�า
อุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS ให้คุณภาพเสียงและความชัดเจน
ที่เหนือช้ัน ไม่ว่าสื่อต้นทางจะเป็นเพลงหรือคำาพูดก็ตาม การ
ออกแบบด้านเสียงพิเศษพร้อมระบบลำาโพงสองทางในตัวสร้าง
สเปกตรัมเสียงอย่างเที่ยงตรง เทคโนโลยีที่สร้างข้ึนโดย Bosch 
ช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้เสียงมากข้ึน การปรับอีควอไล
เซอร์ข้ันสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเสียงให้เหมาะสมทั่วทั้งห้อง 
ขณะที่เทคโนโลยีการขจัดสัญญาณเสียงรบกวนย้อนกลับที่ชาญ
ฉลาดจาก Bosch ช่วยเพิ่มความชัดเจนจนถึงขีดสุดเม่ือต้องเพิ่ม
ระดับเสียงให้สูงข้ึน

เห็นทุกการแสดงออกทางสีหน้า
ระบบ DICENTIS รองรับการควบคุมกล้องอัตโนมัติ และใช้
กล้องสำาหรับการประชุมความละเอียดสูงของ Bosch ในการ
แสดงภาพความละเอียดสูง ทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็น
ใบหน้าของผู้พูดได้บนหน้าจอของตัวเอง

ใครเป็นใครกันบ้าง
ช่องใส่นามบัตรพร้อมแถบแม่เหล็กทางด้านหลังของอุปกรณ์
ทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถระบุได้ว่าใครกำาลังพูดอยู่ได้อย่าง
ง่ายดาย ทางเลือกที่ใช้ได้อย่างดี หากผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่รู้จัก
กันก่อนการประชุม

อุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS
สื่อสาร ประทับใจ บันดาลใจ

▶ หน้าจอสัมผสัแบบคาปาซทิฟีความละเอียดสูงขนาด 7 นิว้ ทีใ่ช้งานง่ายเพือ่ยกระดับประสบการณ์การ
ประชุม 

▶ การออกแบบทีล่ำา้สมัยและได้รบัรางวลั

▶ เครือ่งอ่านการ์ดแบบ Near Field Communication (NFC) ในตัวสำาหรบัการระบุตัวตนของผูเ้ข้า
ร่วมและการลงคะแนนเสยีงอย่างรวดเรว็ ซึง่ผูเ้ข้าร่วมยงัสามารถใช้บัตรลงทะเบียนทีมี่อยูไ่ด้ด้วย 

▶ ระบบลำาโพงสองทางทีม่อบความชัดเจนและคณุภาพเสียงช้ันเลศิ

▶ คณุสามารถติดตามวดีิโอสดของผูเ้ข้าร่วมทีก่ำาลงัพดูบนหน้าจอของอุปกรณ์

▶ การเข้าใช้อินเทอร์เนต็และการเรยีกดูเอกสารเพือ่ทำาให้แน่ใจว่าข้อมูลทีใ่ช้ร่วมกันจะเป็นข้อมูลล่าสดุ
เสมอ และทำาให้การแก้ไขในนาทสุีดท้ายทำาได้ในทนัที 

หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟความละเอียด
สูงทำาให้คุณสามารถเรียกข้อมูล ทำางาน
ออนไลน์ และดูเอกสารได้ในทุกเวลา 

ช่องใส่นามบัตรสำาหรับ
การจดจำาโดยง่าย

ไมโครโฟนที่บังคับ
ทิศทางได้สูงแบบ
เสียบได้ของ Bosch 
ให้คุณภาพเสียงที่คม
ใสชัดเจน 

เครื่องอ่านบัตร NFC ในตัว เพื่อการระบุตัว
ตนผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างรวดเร็ว

ระบบลำาโพงสองทางเพื่อความชัดเจน
ที่ยอดเยี่ยมและเสียงคุณภาพสูง 

ไฟแสดงสถานะ อนุญาตให้พูด จะ
ส่งสัญญาณให้ผู้ร่วมประชุมทราบว่า
เขาสามารถพูดได้โดยทันทีเมื่อกดปุ่ม
ไมโครโฟน

สร้างแรงบันดาลใจในการโต้ตอบ
อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบภาพกราฟิกที่เข้าใจง่ายและหน้าจอสัมผัสที่
ใช้งานง่ายของอุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS ช่วยปรับปรุงการ
โต้ตอบของผู้เข้าร่วมและความสบายของผู้ใช้ ผู้เข้าร่วมสามารถ
ติดตามการอภิปรายในภาษาของตนเองได้เม่ือมีระบบแปลภาษา
พร้อมกัน อุปกรณ์มัลติมีเดียหน้าจอสัมผัสผสานรวมเสียง วิดีโอ 

ข้อมูลการประชุม การเข้าใช้อินเทอร์เน็ต และระบบการลงคะแนน
เสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกอย่างยิ่งเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งหมดนี้
ทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือ
อินเทอร์เน็ตได้บนหน้าจอสัมผัสของแต่ละคน ในขณะที่ประธานยัง
คงควบคุมการประชุมได้อย่างครบถ้วน

คุณสามารถติดตามการประชุมได้
อย่างง่ายดายและพูดได้ในลักษณะ
ที่เป็นธรรมชาติ ข้อมูลทั้งหมดที่
คุณต้องการอยู่แค่เพียงปลายนิ้ว
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อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS 
พร้อมหน้าจอสัมผัส

ไมโครโฟนที่บังคับทิศทางได้
สูงแบบเสียบได้ของ Bosch 
ให้ความชัดเจนของเสียงพูดที่
คมชัดเหนือชั้น 

ปุ่มควบคุมระดับเสียง
ของหูฟังแต่ละตัวทาง
ด้านซ้ายและขวาของ
อุปกรณ์

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS พร้อมหน้าจอสัมผัสยังมี
เครื่องอ่านบัตร NFC ในตัวอีกด้วย เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าร่วม
ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ร่วมประชุมวางบัตรลงทะเบียนที่มีอยู่ใน
บริเวณใกล้ๆ อุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนกับระบบ

หน้าจอสัมผัสที่มีชื่อของผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นตัวอักษรในภาษาของตน
ทำาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครกำาลังพูด
อยู่และใครอยู่ในรายการคำาขอ หน้าจอ
ยังใช้สำาหรับการเลือกภาษาและการลง
คะแนนเสียงอีกด้วย

ไฟแสดงสถานะ "อนุญาตให้พูด" จะส่ง
สัญญาณให้ผู้ร่วมประชุมทราบว่าเขาสามารถ
พูดได้โดยทันทีเมื่อกดปุ่มไมโครโฟน

▶ หน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้วแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปุ่มลงคะแนนเสียง และการเลือก
ภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม

▶ เครื่องอ่านการ์ดแบบ Near Field Communication (NFC) ในตัวสำาหรับการระบุตัวตนของ
ผู้เข้าร่วมและการลงคะแนนเสียงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมยังสามารถใช้บัตรลงทะเบียนที่มีอยู่
ได้ด้วย 

▶ การใช้แบบเป็นคู่ช่วยลดจำานวนอุปกรณ์ที่จำาเป็นให้น้อยลง ทำาให้ประหยัดต้นทุนและเพิ่มพื้นที่
ว่างบนโต๊ะห้องประชุม

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS 
พร้อมหน้าจอสัมผัสมอบประสบการณ์
ในการประชุมที่ใช้งานง่ายและ
ชัดเจน ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะมีผู้เข้า
ร่วมประชุมใช้งานคนเดียวหรือสอง
คนก็ตาม

การพูดเป็นความสามารถเพียงคร่ึงหน่ึงเท่าน้ัน
ด้วยหน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟขนาด 4.3 นิ้ว อุปกรณ์การ
อภิปราย DICENTIS พร้อมหน้าจอสัมผัสจะช่วยแนะนำาผู้เข้า
ร่วมประชุม และเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม ซึ่งทำาได้โดยการ
ทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นผู้ที่กำาลังพูดและผู้ที่รอพูด โดยสามารถ
แสดงโลโก้ลูกค้าได้ และทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตาม
การประชุมที่ดำาเนินอยู่ได้ในภาษาของตนเอง นอกจากนี้ยังให้
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลการลงคะแนนเสียงอีกด้วย

พร้อมกันสองภาษา 
ผู้เข้าร่วมประชุมสองคนสามารถใช้อุปกรณ์การอภิปราย 
DICENTIS พร้อมหน้าจอสัมผัสเพียงเครื่องเดียว ซึ่งให้การ
จัดการการอภิปราย การระบุตัวตน การลงคะแนนเสียง และการ
เลือกภาษาแก่ทั้งสองคน ที่สำาคัญคือผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองคน
สามารถฟังการประชุมที่ดำาเนินอยู่ได้ในภาษาของตนเองผ่าน
ทางหูฟัง พวกเขาลงช่ือเข้าประชุมด้วยบัตร NFC และเลือกช่อง
ภาษาของตนเองในรูปแบบตัวอักษรของภาษานั้นๆ
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อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS  
พร้อมตัวเลือกภาษา

การเลือกภาษาท่ีรวดเร็วและง่ายดาย
เม่ือมีล่ามแปลภาษาการประชุม ผู้ร่วมประชุมเพียงแค่เสียบ
ปลั๊กหูฟังและเลือกภาษาที่ต้องการก่อนการประชุมจะเริ่ม การ
เลือกภาษาใช้งานง่ายมากเนื่องจากจะแสดงเฉพาะเม่ือต้องการ
เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีตัวอักษรในภาษาของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ร่วม
ประชุมสามารถค้นหาภาษาของตนได้อย่างรวดเร็วและไม่พลาด
ช่วงเริ่มต้นของการประชุม พวกเขาสามารถมีสมาธิอยู่กับเรื่องที่
มีการอภิปรายกันอยู่ได้ทันทีต้ังแต่เริ่มต้น

ทูอินวัน
อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS พร้อมตัวเลือกภาษาทำาให้
สามารถระบุตัวตนเป็นคู่และอภิปรายเป็นคู่ได้ พร้อมตัวเลือก
ภาษาร่วมกันหนึ่งตัวเลือก

▶ ภาษาต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอเป็นตัวอักษรในภาษาของตน เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถค้นหาและ
เลือกภาษาของตนเองและมีสมาธิกับการประชุมได้

▶ เครื่องอ่านการ์ดแบบ Near Field Communication (NFC) ในตัวสำาหรับการระบุตัวตนของผู้เข้า
ร่วมอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมยังสามารถใช้บัตรลงทะเบียนที่มีอยู่ได้ด้วย

▶ การใช้แบบเป็นคู่ช่วยลดจำานวนอุปกรณ์ที่จำาเป็นให้น้อยลง ทำาให้ประหยัดต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ว่างบน
โต๊ะห้องประชุม

ปุ่มไมโครโฟนทำาให้
สามารถเข้าร่วมประชุม 
(คู่/ประธาน) ได้อย่าง
ง่ายดาย 

ปุ่มหมุนควบคุมระดับเสียงช่วยให้คุณ
ได้ยินเสียงทุกถ้อยทุกคำาเมื่อใช้หูฟัง 

ไมโครโฟนที่บังคับทิศทางได้
สูงของ Bosch ทำาให้มีความ
ชัดเจนดีขึ้น และสามารถ
เข้าร่วมประชุมได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ

ความสามารถในการอ่านอักษร
และสัญลักษณ์ในภาษาของผู้ใช้ได้
เป็นอย่างดีบนหน้าจอตัวเลือกช่วย
ทำาให้ผู้ร่วมประชุมเลือกภาษาของ
ตนได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS 
พร้อมตัวเลือกภาษายังมีเครื่อง
อ่านบัตร NFC ในตัวอีกด้วย 
เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าร่วมได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้ร่วมประชุมวางบัตรลง
ทะเบียนที่มีอยู่ในบริเวณใกล้ๆ 
อุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนกับระบบ
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ด้วยการใช้งานที่ง่ายเป็นธรรมชาติ ไมโครโฟน
ที่ไม่รบกวนสายตา และเสียงพูดที่คมชัด
แจ่มใส อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS 
ช่วยใหแ้นใ่จวา่ผูเ้ข้ารว่มประชมุทกุคนสามารถ
จดจ่อต่อประเด็นที่ดำาเนินอยู่ได้

ปุ่มการลงคะแนนเสียงจะ
ปรากฏให้เห็นบนหน้าจอก็ต่อ
เมื่อประธานเปิดขั้นตอนการลง
คะแนนเสียงเท่านั้น ซึ่งทำาให้ผู้
ร่วมประชุมมีสมาธิต่อเนื่อง

ปุ่มที่มีสีสำาหรับการลงคะแนนเสียง
จะติดสว่างเมื่อถึงเวลาการลง
คะแนนเสียง

สัมผัสการออกแบบเสียงและ
การประมวลผลสัญญาณเสียง
ระดับพรีเมียมด้วยลำาโพง 
Bosch คุณภาพสูง 

อุปกรณ์การอภิปราย 
DICENTIS พร้อมฟังก์ชันการ
ลงคะแนนเสียงยังมีเครื่องอ่าน
บัตร NFC ในตัวอีกด้วย เพื่อ
ระบุตัวตนผู้เข้าร่วมได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้ร่วมประชุมวางบัตรลง
ทะเบียนที่มีอยู่ในบริเวณใกล้ๆ 
อุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนกับระบบ

ด้วยการกดปุม
ผู้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงโดยกดปุ่มที่มีสีติดสว่างหนึ่งปุ่มบน
อุปกรณ์ของตน ที่สำาคัญคือปุ่มเหล่านี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อประธาน
เปิดลงคะแนนเสียง ทำาให้แน่ใจได้ว่าปุ่มเหล่านี้จะไม่รบกวนสมาธิผู้
ร่วมประชุมระหว่างการประชุม

การลงคะแนนเสียงแบบลับ
อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS พร้อมฟังก์ชันการลงคะแนน
เสียงทำาให้สามารถ “ลงคะแนนเสียงแบบลับ” ได้ ในการตั้งค่า
นี้ LED การลงคะแนนเสียงจะถูกทำาให้มองไม่เห็นทันทีที่ผู้ร่วม
ประชุมทำาการลงคะแนนเสียง วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ร่วมประชุมจะ
ไม่ถูกโน้มน้าวโดยการลงคะแนนเสียงของผู้ร่วมประชุมที่อยู่ใกล้
เคียง ▶ ปุ่มที่มีสีแบบสัมผัสสำาหรับการลงคะแนนเสียงจะติดสว่างบนอุปกรณ์แต่ละตัวจำาเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน

การทำางาน ซึ่งทำาให้ผู้ร่วมประชุมสามารถทำาการลงคะแนนเสียงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

▶ เครื่องอ่านการ์ดแบบ Near Field Communication (NFC) ในตัวสำาหรับการระบุตัวตนของผู้
เข้าร่วมและการลงคะแนนเสียงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมยังสามารถใช้บัตรลงทะเบียนที่มีอยู่ได้
ด้วย 

▶ การลงคะแนนเสียงแบบลับได้รับการรองรับ ซึ่งช่วยรับประกันว่าผลการลงคะแนนเสียงจะไม่ถูก
โน้มน้าว

▶ อำานวยความสะดวกให้กับการประชุมพื้นฐานด้วยไฟแสดงสถานะ "อนุญาตให้พูด" เพื่อให้ผู้
เข้าร่วมประชุมทุกคนใช้งานได้อย่างตรงไปตรงมา

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS 
พร้อมฟังก์ชันการลงคะแนนเสียง

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS

ไฟแสดงสถานะ "อนุญาตให้พูด" 
จะส่งสัญญาณให้ผู้ร่วมประชุม
ทราบว่าเขาสามารถพูดได้โดย
ทันทีเมื่อกดปุ่มไมโครโฟน

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS ทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
อภิปราย ขอพูด และฟังผู้ที่กำาลังพูดได้ระหว่างการประชุม เช่นเดียว
กับอุปกรณ์การประชุม DICENTIS ทั้งหมด อุปกรณ์การอภิปราย
นี้มีฟังก์ชัน "อนุญาตให้พูด" เช่นกัน เมื่อฟังก์ชันนี้แสดงสถานะ ผู้
เข้าร่วมประชุมสามารถเริ่มต้นการพูดได้ทันทีที่กดปุ่ม อุปกรณ์นี้ยัง

รองรับการใช้แบบคู่โดยการใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายและให้โซลูชันการประชุมที่ยืดหยุ่น ด้วยวิธีนี้คุณจะ
สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างลงตัวพอดีโดยใช้จำานวนอุปกรณ์
เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
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โดยพูดภาษาของล่าม เท่านั้นเองที่ต้องทำา ด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์ล่ามผู้
เช่ียวชาญและช่างเทคนิคทั่วโลก การออกแบบโต๊ะได้รับการปรับแต่งให้เหมาะ
สำาหรับความต้องการของล่ามในการทำางานจริง แล้วผลลัพธ์ล่ะ โต๊ะสำาหรับ
ล่ามที่เป็นไปตามข้อกำาหนดล่าสุดและในอนาคตของตลาด และให้ล่ามมีอิสระ
สูงสุดในการจดจ่อต่องาน การติดต้ังและการกำาหนดค่าระบบทำาได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย สามารถกำาหนดค่าการต้ังค่าโต๊ะสำาหรับล่ามและระบบล่ามได้โดย
ใช้โต๊ะสำาหรับล่ามเอง โดยสามารถปรับแต่งการกำาหนดค่าเพิ่มเติมได้โดยใช้
แอพพลิเคชันบนพีซี

การท�างานท่ีเข้าใจง่าย
หน้าจอความเปรียบต่างสูงแบบพาสซีฟของโต๊ะสำาหรับล่าม 
DICENTIS แบ่งเป็นส่วนสำาหรับภาษาต้นทางและปลายทางในสอง
คอลัมน์ในแนวต้ัง เพื่อการทำางานที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ 
สามารถเรียกการต้ังค่าล่วงหน้าส่วนตัวได้โดยใช้บัตร NFC ของล่าม 
ตลอดทั้งกระบวนการล่าม จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
คุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกซ่อนไว้ สามารถกำาหนดค่าอินเตอร์เฟส
โต๊ะสำาหรับล่าม DICENTIS ที่เรียบง่าย โดยแสดงเฉพาะฟังก์ชันที่
ใช้งานเท่านั้นสำาหรับผู้ใช้ที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์

โต๊ะส�าหรับล่าม DICENTIS
พูดภาษาของคุณ

เหมาะส�าหรับสถาบันนานาชาติ 
ศูนย์การประชุม และบริษัทให้เช่า

ภาษาต้นทางและปลายทางที่ปรับให้
ตรงกันในแนวตั้ง เพื่อการทำางานที่
เป็นธรรมชาติ

ไมโครโฟนก้านสั้นให้ความชัดเจน
ของคำาพูดสูงสุด และเหมาะสำาหรับ
โต๊ะสำาหรับล่าม

เสียงเตือนแสดงการทำางาน
เพื่อรับรองการทำางานโดยง่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ
ล่ามที่พิการทางสายตา

หน้าจอความเปรียบต่างสูงเพื่อ
ความเข้าใจอย่างรวดเร็ว

เครื่องอ่านบัตร NFC ในตัวทำาให้ล่าม
สามารถเข้าถึงการตั้งค่าส่วนตัวของตน
ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มสามปุ่มที่กำาหนดได้ช่วย
ให้ล่ามมีฟังก์ชันปุ่มลัดในการ
ฟังก์ชันที่รองรับได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย เช่น “พูดช้าๆ” 
“เล่นซำ้า” “เลือกวิดีโอ” เป็นต้น 

ปุ่มและปุ่มหมุนที่รู้ได้
ด้วยการสัมผัสเพื่อการ
ควบคุมที่ดีขึ้น

▶ การทำางานที่เป็นธรรมชาติตามส่วนอินพุตและเอาท์พุตของภาษาที่แบ่งตามตรรกะ การใช้การตั้งค่าล่วง
หน้าส่วนตัว และปุ่มที่กำาหนดได้

▶ ปุ่มและปุ่มหมุนที่รู้ได้ด้วยการสัมผัสทำาให้สามารถทำางานได้โดยไม่จำาเป็นต้องมองดูโต๊ะสำาหรับล่าม ในขณะ
ที่เสียงเตือนแสดงการทำางานช่วยรับรองให้ทำางานได้อย่างง่ายดายสำาหรับผู้พิการทางสายตา

▶ รองรับความต้องการในอนาคตโดยมีภาษาที่แปลสูงสุด 100 ภาษา

▶ เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของการล่ามทันที ISO-20109

▶ การกำาหนดค่าที่ยืดหยุ่นได้ทำาให้เพิ่มความจุของผู้เข้าร่วมการประชุมได้ด้วยการการต่อพ่วงห้องแบบพาสซีฟ

แม้แต่ผู้พิการทางสายตาก็ยังสามารถปฏิบัติการได้
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ด้วยปุ่มที่รู้ได้ด้วยการสัมผัส ปุ่มบิด 
และเสียงเตือนแสดงการทำางาน ให้การควบคุมที่ดีข้ึน และทำางานได้
โดยไม่จำาเป็นต้องมองโต๊ะสำาหรับล่าม ซึ่งหมายความว่าล่ามสามารถ
สังเกตการสื่อสารที่ไม่ใช่ทางวาจาของผู้พูดได้ เพื่อให้การแปลที่ดีที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้

ปลอดภัยและมั่นคง
มาตรฐานการเข้ารหัสที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติที่ 
DICENTIS ใช้สำาหรับเสียงและข้อมูลทั้งหมด ถูกนำามาใช้สำาหรับการ
ล่ามเช่นกัน สำาหรับการประชุมที่มีความละเอียดอ่อนสูง การเข้ารหัส
ดังกล่าวให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการแอบฟัง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และการยุ่งเหยิงต่อข้อมูล
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ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ระบบ
ใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์ระบบ DICENTIS

ใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ DICENTIS Seat

ข้อตกลงการบ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์ DICENTIS

▶ ความสามารถในการขยายระบบตามใบอนุญาตใช้งานทำาให้ระบบรองรับการใช้งานในอนาคตอย่างเต็มที่
▶ ฟังก์ชันการทำางานของระบบใหม่ๆ ผ่านการอัปเกรดซอฟต์แวร์แทนการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ราคาแพง
▶ การค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติ
▶ ควบคุมอุปกรณ์ DICENTIS สูงสุด 750 ชิ้นสำาหรับผู้เข้าร่วม
▶ โซลูชันไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์
▶ ระบบทำางานได้โดยไม่จำาเป็นต้องมีการโต้ตอบของผู้ใช้
▶ อินพุตและเอาท์พุต DanteTM สำาหรับเสียงการประชุมและภาษาต่างๆ

▶ ใบอนุญาตสำาหรับการลงคะแนน 1 ที่นั่ง
▶ ใบอนุญาตสำาหรับการระบุตัวตน 1 ที่นั่ง
▶ ใบอนุญาตสำาหรับการลงคะแนน 2 ที่นั่งต่ออุปกรณ์
▶ ใบอนุญาตสำาหรับการเลือกภาษา 1 ที่นั่ง

▶ ทำาให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุดและราบรื่นไม่สะดุด
▶ การอัปเดตประจำาที่มีอยู่
▶ ข้อตกลงการบำารุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ต่ออายุได้เป็นระยะเวลา 1, 2 หรือ 5 ปี

การติดต้ังและการบูรณาการกับภายนอกอย่างง่ายดาย
ระบบชุดประชุม DICENTIS เป็นโซลูชันแบบต่อเครือข่ายที่ใช้
เทคโนโลยี IP ที่ลำ้าสมัย ทำาให้สามารถกระจายข้อมูลวิดีโอหลาย
ช้ินให้กับล่ามได้โดยไม่ต้องต่อสายวิดีโอเพิ่มเติม เม่ือล่ามไม่ได้
อยู่ใกล้กับผู้พูด การแสดงสีหน้าของผู้พูดในหน้าจอหนึ่ง และ
แสดงการนำาเสนอของการประชุมในหน้าจอที่ 2 ในเวลาเดียวกัน 
สามารถใช้ให้ทำาการแปลได้อย่างถูกต้องแม่นยำายิ่งข้ึน สามารถ
นำาหน้าจอภายนอกจากบุคคลภายนอกมาเช่ือมต่อกับช่องวิดีโอ
เอาท์พุตแบบ HDMI บนโต๊ะสำาหรับล่าม DICENTIS ได้ การใช้
เทคโนโลยี IP ของ OMNEO ทำาให้สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายที่มีอยู่แล้วและโซลูช่ันจากภายนอกได้ (เช่น สัญญาณ
เสียง DanteTM)

รองรับการใช้งานในอนาคต 
การใช้ IP ยังทำาให้สามารถขยายระบบเพื่อรองรับภาษาที่แปลได้
สูงสุด 100 ภาษา นอกจากนี้ โต๊ะสำาหรับล่าม DICENTIS ยังเป็น
ไปตามมาตรฐาน ISO-20109 โดยบังคับใช้อุปกรณ์ล่ามคุณภาพ
สูงและรูปแบบในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ล่ามทราบว่าจะพบกับ
อะไรต่อไป

การก�าหนดค่าท่ีคล่องตัว
ศูนย์การประชุมนานาชาติในยุคปัจจุบันจำาเป็นต้องมีความคล่อง
ตัวมากข้ึน ในแต่ละงานที่จัดข้ึน มีจำานวนผู้เข้าร่วมแตกต่างกัน
ไป บางครั้งต้องการความจุเพิ่มข้ึน และจำาเป็นต้องเพิ่มสิ่งอำานวย
ความสะดวกสำาหรับห้องประชุม นั่นคือเหตุผลที่สามารถกำาหนดค่า
ระบบชุดประชุม DICENTIS และกำาหนดค่ากลับได้อย่างง่ายดาย 
เพื่อเพิ่มจำานวนผู้เข้าร่วมที่สามารถฟังการประชุมด้วยการต่อพ่วง
ห้องแบบพาสซีฟ พูดง่ายๆ ว่าระบบชุดประชุม DICENTIS เหมาะ
สำาหรับความต้องการของทุกคนตลอดเวลา
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▶ ระบุผู้ใช้ - อุปกรณ์มาพร้อมเครื่องอ่าน NFC ที่รองรับบัตรต่างๆ เพื่อลงทะเบียนผู้เข้า

ร่วมในที่ประชุม 

▶ การใช้งานแบบคู่สำาหรับการอภิปราย การระบุตัวตน การเลือกภาษา และการลง

คะแนนเสียง - ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีจำานวนอุปกรณ์น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อลด

ค่าใช้จ่าย ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำาหรับสถานที่จัดประชุมที่มีพื้นที่จำากัด

▶ การเลือกภาษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถฟังการประชุมที่ดำาเนินอยู่ได้ในภาษา

ของตนเองผ่านทางหูฟัง 

▶ ข้อมูลการประชุมบนหน้าจอ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ระบุว่าใครกำาลังพูดอยู่ - 

เพื่อการจัดการการประชุมที่ดียิ่งขึ้น

▶ การลงคะแนนเสียง - รวดเร็วและง่ายดายผ่านปุ่มที่มีสีบนหน้าจอ

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS 
พร้อมหน้าจอสัมผัส

ตัวประมวลเสียงและสวิตช์จ่ายไฟ DICENTIS
▶ จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ของระบบชุดประชุม DICENTIS ทั้งหมด
▶ การกำาหนดค่าเครือข่ายให้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
▶ เข้ากันได้กับอีเทอร์เน็ต (IEEE802.3), OMNEO และ DanteTM ได้อย่าง

สมบูรณ์แบบสำาหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จากภายนอก
▶ รองรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงเพื่อลดต้นทุนในการติดตั้ง
▶ รองรับการเดินสายสำารองเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบให้ถึงขีดสุด
▶ การขจัดสัญญาณเสียงรบกวนย้อนกลับอัจฉริยะและอีควอไลเซอร์ เพื่อคุณภาพ

เสียงที่เหมาะสม
▶ โหมดสแตนด์บายสำาหรับความมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
▶ อินพุตและเอาต์พุตสัญญาณเสียง

สวิตช์จ่ายไฟ DICENTIS
▶ จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ของระบบชุดประชุม DICENTIS ทั้งหมด
▶ การกำาหนดค่าเครือข่ายให้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
▶ เข้ากันได้กับอีเทอร์เน็ต (IEEE802.3) และ OMNEO ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
▶ รองรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงเพื่อลดต้นทุนในการติดตั้ง
▶ รองรับการเดินสายสำารองเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบให้ถึงขีดสุด
▶ โหมดสแตนด์บายสำาหรับความมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์กลาง DICENTIS

▶ ระบุผู้ใช้ - อุปกรณ์มาพร้อมเครื่องอ่าน NFC ที่รองรับบัตรต่างๆ เพื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมใน
ที่ประชุม 

▶ การเลือกภาษา - ผู้เข้าร่วมประชุมจึงสามารถรับฟังในภาษาของตนเองได้เมื่อมีระบบแปล
ภาษาพร้อมกัน 

▶ การอภิปรายเป็นคู่ การระบุตัวตนเป็นคู่ - ผู้เข้าร่วมประชุมสองคนจึงสามารถใช้อุปกรณ์
เครื่องเดียวกันพร้อมกันได้

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS 
พร้อมตัวเลือกภาษา

▶ ระบุผู้ใช้ - อุปกรณ์มาพร้อมเครื่องอ่าน NFC ที่รองรับบัตรต่างๆ เพื่อลงทะเบียนผู้เข้า

ร่วมในที่ประชุม 

▶ การเลือกภาษา - ผู้เข้าร่วมประชุมจึงสามารถรับฟังการประชุมในภาษาของตนเอง

ได้เมื่อมีระบบแปลภาษาพร้อมกัน 

▶ การลงคะแนนเสียง - รวดเร็วและง่ายดายผ่านปุ่มที่มีสีบนหน้าจอ 

▶ ข้อมูลการประชุมบนหน้าจอ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ระบุว่าใครกำาลังพูดอยู่ - 

เพื่อการจัดการการประชุมที่ดียิ่งขึ้น

▶ ฟีดวิดีโอสด - สำาหรับเนื้อหาที่แสดงเป็นภาพแบบเรียลไทม์ 

▶ แอพจากภายนอก - สำาหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม 

▶ การดูเอกสาร - สำาหรับการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างง่ายดาย 

▶ การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลหรือปรึกษาบุคคล 

▶ การดูงานนำาเสนอ 

▶ AndroidTM-API สำาหรับแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง

อุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS

ไมโครโฟนที่บังคับทิศทางได้สูง
▶ เทคโนโลยี Bosch ที่บังคับทิศทางได้สูง ทำาให้ได้เสียงพูดที่คมใสชัดเจน
▶ การออกแบบที่กลมกลืนช่วยทำาให้ผู้พูดสื่อสารข้อความของตนได้ในลักษณะที่เป็น

ธรรมชาติ
▶ ทำาให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

ไมโครโฟนที่มีก้านยาวและก้านสั้น
▶ รุ่นที่มีก้านยาว 480 และ 310 มม.
▶ สำาหรับสถานที่ที่ยากต่อการได้ยินเสียง
▶ เหมาะสำาหรับแท่นยกพื้นที่บุคคลพูดขณะยืน

ไมโครโฟน DICENTIS
ตัวเลือกไมโครโฟนแบบเสียบได้ 3 แบบ:

▶ ทำาให้ได้การอภิปรายที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ฟังก์ชัน “คำาขอ
พูด” และฟังก์ชันการทำางานการอภิปรายแบบคู่ – ผู้เข้าประชุมจึงสามารถใช้อุปกรณ์เครื่อง
เดียวกันได้

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS

▶ ระบุผู้ใช้ - อุปกรณ์มาพร้อมเครื่องอ่าน NFC ที่รองรับบัตรต่างๆ เพื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในที่
ประชุม 

▶ การลงคะแนนเสียง - รวดเร็วและง่ายดายผ่านปุ่มแบบสัมผัสสำาหรับการลงคะแนนเสียง 

อุปกรณ์การอภิปราย DICENTIS พร้อมฟังก์ชัน
การลงคะแนนเสียง

      การอภิปราย

      การอภิปรายเป็นคู่

      การระบุตัวตน

      การระบุตัวตนเป็นคู่

      การลงคะแนนเสียง

      การลงคะแนนเสียงเป็นคู่

      การเลือกภาษา

      การเลือกภาษาเป็นคู่

      การควบคุมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

      ฟีดวิดีโอสด

      แอพจากภายนอก

      การดูเอกสาร

      การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

      การดูงานนำาเสนอ

ค�าอธิบายไอคอน

โต๊ะส�าหรับล่าม DICENTIS 
โต๊ะสำาหรับล่าม DICENTIS ทำาให้สามารถทำาการล่ามทันทีได้ในการประชุม การพบปะ หรือ
การนำาเสนอที่มีหลายภาษา โต๊ะสำาหรับล่าม DICENTIS พร้อมวิดีโอเอาท์พุต ทำาให้สามารถ
มองเห็นผู้พูดปัจจุบันหรือการนำาเสนอได้ วิดีโอเอาท์พุตแบบ HDMI ทำาให้เช่ือมต่อหน้าจอ
ภายนอกจากบุคคลภายนอกได้อย่างง่ายดาย สามารถเลือกภาพวิดีโอได้จากโต๊ะสำาหรับล่าม
โดยใช้ปุ่มที่กำาหนดได้

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ระบบ

▶ ทนทาน ทำาให้การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเป็นไปอย่างปลอดภัย
▶ ภายในบุโฟมที่ตัดเป็นช่องพอดีกับอุปกรณ์ 
▶ บรรจุใส่ นำาออก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ง่าย
▶ ล้อเลื่อนบนกระเปาใบใหญ่เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก พร้อมหูหิ้วยึด

จับแบบกันกระแทก สลักปลดแบบทริกเกอร์

กระเปาส�าหรับเคลื่อนย้ายของ DICENTIS
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