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DICENTIS konferansesystem
Informer. Imponer. Inspirer.

2 | DICENTIS konferansesystem

DICENTIS konferansesystem | 3

Konferansesystemer fra Bosch
-I mer enn 125 år har navnet Bosch vært et begrep for innovasjon, kvalitet og
pålitelighet. I mer enn 65 år har Bosch være ledende innen konferanseutstyr. Hvordan?
Ved stadig å møte kundenes behov med fremragende produkter, og love å fortsette
med det i mange år.

Markedet for konferanseløsninger har endret

standardisert infrastruktur og grensesnitt.

Bosch akter å levere den mest nyskapende

DICENTIS er en revolusjonerende plattform for

seg raskt de siste årene, med en utvikling

Dette stiller høyere krav til fleksibel

konferanseplattformen for å dekke markedets

morgendagens integrerte konferanseverden.

vekk fra frittstående systemer og mot fullt

systemutforming og mulighet for ekstern

nåværende og fremtidige behov. Derfor utvider

For å fremtidssikre og videreføre nyskapende

ut integrerte løsninger. I disse integrerte

interaksjon. Denne utviklingen understreker

vi IP-porteføljen med fire nye enheter og vår

konferanseløsninger gjør Bosch sine DCN

løsningene blir informasjon som lyd, video,

behovet for maksimal møteeffektivitet

nye produktfamilie: DICENTIS.

multimedia-systemelementer, som ble

sosiale medier og møtedata delt over

og økt innsyn.

lansert i 2013, om til det nye DICENTISkonferansesystemet, som utgjør den
IP-baserte konferanseløsningen fra Bosch.

DICENTIS-konferanseløsningen er
ideell for en rekke formål, fra mindre
organisasjoner til multinasjonale
selskap, samt lokale, regionale og
nasjonale myndigheter og internasjonale
toppmøter.

I dag stilles det større krav
til et konferansesystem.
Det må støtte video, sosiale
medier, ekstern interaksjon
og utvidelsesmuligheter.
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Systemet som vokser med dine behov
Informer. Imponer. Inspirer.
▶ Åpen plattform basert på medienettverksarkitekturen OMNEO for
systemfleksibilitet og kostnadseffektiv installasjon og vedlikehold
▶ Enkel integrasjon med støttesystemer for funksjoner som automatisk
kamerakontroll
▶ Lisensbaserte utvidelsesmuligheter for et fremtidssikkert system
som lett kan tilføres ny funksjonalitet
▶ Optimert brukeropplevelse for maksimalt effektive møter
▶ Blandet og tilpasset oppsett av konferanseenheter for best mulig
svar på organisasjonens unike behov
▶ Redundant kabling og strømforsyning for å sikre avbruddsfrie møter

Fremtidssikker systemfleksibilitet

Kostnadsbesparende

Uansett hvordan organisasjonen endrer

Konferansesystemet DICENTIS benytter den

seg, kan DICENTIS-konferansesystemet

unike IP-baserte medienettverksarkitekturen

tilpasses de nye behovene. Det er fordi

OMNEO utviklet av Bosch, og kjører på

DICENTIS er basert på åpne standarder

standard Ethernet-nettverk. Dette sikrer

som muliggjør integrasjon av flere

fleksibilitet og kostnadseffektiv installasjon

teknologier, også tredjepartsløsninger.

og vedlikehold. Det gjør også DICENTIS

For eksempel:

ideelt for gjenbruk av eksisterende

▶

Ethernet og IP brukes, slik at

infrastruktur. Konferanseenheter kan

eksisterende infrastruktur kan benyttes

kobles sammen med en kjedekoblet

OMNEO brukes, slik at DICENTIS kan

sløyfekonfigurasjon ved hjelp av nettbrytere

kobles til annet lyd- og kontrollutstyr

og systemnettverkskabler fra Bosch.

Android™ i DICENTIS-

Dette gir en tidsbesparende, fleksibel

multimedieenheten gir mulighet

løsning. Med CAT5e-kabler (eller høyere)

for bruk av standard apper

og PoE-brytere kan man bruke

Windows Services gir enkel integrasjon

stjernekonfigurasjoner.

▶
DICENTIS er basert på

▶

åpne standarder som
muliggjør integrasjon
av mange ulike
teknologier, også
tredjepartsløsninger.

▶

med tilpassede programvareløsninger
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Systemet som alltid leverer

Konfigurert til dine behov
Hver organisasjon som bruker et konferansesystem
har sine egne krav, og det er derfor DICENTISkonferansesystemet tilbyr et bredt utvalg av
funksjoner. Se tabellen nedenfor for å finne
ut hva slags løsning som passer best for deg.

Funksjoner

DICENTISmultimedieenhet

DICENTISdiskusjonsenhet
med
berøringsskjerm

DICENTISdiskusjonsenhet
med språkvalg

DICENTISdiskusjonsenhet
med avstemning

DICENTISdiskusjonsenhet

Svært pålitelig og sikkert

Automatisk kamerakontroll

DICENTIS-konferansesystemet har redundant kabling

DICENTIS-systemet støtter ONVIF-kompatible

og strømforsyning, slik at ingen data går tapt selv om

IP-kameraer, noe som gjør det enklere å integrere

systemet mot formodning skulle svikte. Dessuten er

automatisk kamerakontroll. ONVIF er markedets

alle lyd- og kontrolldata som går gjennom systemet,

ledende globale standard for nettverksvideo,

trygt kryptert med velprøvd teknologi, som oppfyller

og sikrer at konferansedeltakerne alltid ser

de strengeste internasjonalt anerkjente standarder.

personen som snakker på hallskjermen.

Det beskytter data mot sabotasje og uautorisert
tilgang til systeminformasjon, noe som er svært

Miljøvennlig
DICENTIS er konstruert for å ha minimal virkning på

Delegatkonfigurasjon

x

x

x

x

x

viktig for høysikrede eller sensitive møter.

Ordstyrerkonfigurasjon

x

x

x

x

x

Den nyeste funksjonaliteten – alltid

Ved hjelp av denne patentsøkte funksjonen kan

Med regelmessige programvareoppdateringer kan

ordstyreren slå av alle deltakerenhetene på én gang,

DICENTIS-konferansesystemet lett utvides med

noe som gir vesentlig lavere strømforbruk og sparer

nyutviklet funksjonalitet – uten behov for kostbar

energi mellom møter og i pauser.

Diskusjon
Språkvalg

miljøet. Derfor kan systemet settes i ventemodus.

maskinvareutskiftning. Dette inkluderer det lisensierte
systemet og programvare for hver lisensholder, men

Votering
NFC-identifikasjon

også nye systemfunksjoner via tredjeparts AndroidTMapper. Bosch tilbyr en avtale om vedlikehold for
programvare (SMA) for å hjelpe kundene med å
vedlikeholde systemet. Denne tjenesten holder hele

Dobbel bruk

DICENTIS-konferansesystemet i kontinuerlig drift
på tvers av plattformer og servere. Det omfatter
programvare og kompatibilitetsutvidelser for systemet

Automatisk
kamerakontroll

Multimedia

•
•
•

Alle ikonene er forklart på side 18.
Automatisk kamerakontroll er en systemfunksjon. DICENTIS-systemet støtter ONVIF-kompatible IP-kameraer, noe som gjør det enklere å integrere automatisk
kamerakontroll.
Multimediafunksjonene til DICENTIS-multimedieenheten er dokumentvisning, Internett-tilgang, presentasjonsvisning, direkte video og bruk av tredjeparts
AndroidTM-apper.

samt en rekke Internett-baserte programmer.

Den nye standarden for
konferanseløsninger som klarer
alt: diskusjonsstyring, språkvalg,
avstemning, multimediafunksjoner, direkte
videoflyt, dobbel bruk, Internett-tilgang,
dokumentvisning, tredjepartsapper og mer.
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Unike konferanseenheter med
bransjeledende funksjoner
Fokuser på diskusjonen
▶ Avansert retningsvirkende mikrofon og intelligent demping av akustisk feedback
sikrer krystallklar talegjengivelse
▶ Høyttaler og mikrofon kan være aktive samtidig for enestående taletydelighet
▶ Optimal ergonomisk design
▶ Avanserte diskusjonsfunksjoner, slik som “mulig å snakke”-indikator, for umiddelbar
deltakelse i diskusjonen når funksjonen er tilgjengelig

Pluggbare mikrofoner

Større klarhet

Tre pluggbare mikrofoner kan brukes med en hvilken

Utformingen er en viktig faktor for samspillet mellom

som helst DICENTIS-konferanseenhet: Mikrofon med

mennesker, og for å opprette et miljø som fremmer

lang eller kort stamme og avansert retningsvirkende

en konstruktiv dialog. Derfor har Bosch brukt store

mikrofon. Den avanserte retningsgivende mikrofonen

ressurser på forskning og utvikling av den fysiske

benytter teknologi fra Bosch som gir krystallklar

utformingen av DICENTIS-konferanseenhetene.

gjengivelse av tale, samtidig som den diskré

Resultatet? Overlegen ergonomi, fremragende

utformingen hjelper taleren til å formidle budskapet

brukervennlighet og et elegant, men diskré utseende.

sitt på en naturlig måte.
Holde møtet på sporet

Klar, naturlig lyd
Alle DICENTIS-konferanseenheter bruker intelligent

Dessuten er mikrofonen og høyttaleren aktive

demping av akustisk feedback, noe som er unikt for

samtidig, for en naturlig lyd. Deltakerne og

Bosch, og optimaliserer taletydeligheten når høyere

ordstyreren kan hele tiden lytte komfortabelt

volumer kreves. Denne teknologien motvirker ekko og

til møtet og fokusere på diskusjonen.

ulyder, slik at talen blir tydelig.

For steder med vanskelig akustikk, eller når noen vil

DICENTIS-systemet er konstruert for å gjøre møtet

stå på en talerstol og snakke, er enveismikrofonen

mest mulig strukturert og effektivt. Grunnleggende

med lang eller kort stamme den beste løsningen.

samtaleinnstillinger kan defineres for all bruk
av DICENTIS-konferanseenheten. Møtet kan
administreres av en operatør eller ordstyrer, som
kan åpne eller avslutte et møte, åpne avstemninger
og bestemme hvilken deltaker som kan snakke,
og hvor mange som kan snakke samtidig.
Ordstyreren kan også bruke prioritetsknappen til
å overstyre alle deltakernes mikrofoner ved behov.

Alle konferanseenhetene kan konfigureres
som en deltaker- eller ordstyrerenhet. Dette
minimerer utstyrsbehovet og maksimerer
kostnadseffektiviteten.

Navnekortholder for enkel
gjenkjenning
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DICENTIS-multimedieenhet
Informer. Imponer. Inspirer.

Kapasitiv berøringsskjerm med
høy oppløsning lar deg hente
informasjon, bruke Internett og
vise dokumenter når som helst

DICENTIS-multimedieenheten har
også en innebygd NFC-kortleser for
rask identifisering av deltakerne.
Delegaten plasserer et eksisterende
registreringskort i nærheten av
enheten for å identifisere seg
for systemet
Pluggbar
Bosch avansert
retningsvirkende
mikrofon gir klar
lydkvalitet

▶ Brukervennlig 7" høykapasitiv berøringsskjerm for en bedre konferanseopplevelse
▶ Prisbelønt design
▶ Integrert NFC-kortleser for rask identifisering av deltakere og avstemning –
deltakerne kan også stemme med et eksisterende registreringskort
▶ Toveis høyttalersystem med fremragende taletydelighet og lydkvalitet
▶ Direktevideo av deltakeren som snakker, på enhetsskjermene
▶ Internett-tilgang og dokumentsøk for å sikre at delt informasjon alltid er
oppdatert og at endringer i siste øyeblikk alltid kan gjøres på stedet

“Mulig å snakke”-indikatoren
viser delegaten at han kan
snakke umiddelbart når han
trykker på mikrofonknappen
Toveis høyttalersystem for fremragende
taletydelighet og lydkvalitet

Inspirerende interaksjon

integrerer lyd, video, møtedata, Internett-tilgang

Tiltalende grensesnitt

Hør hver stavelse

DICENTIS-multimedieenhetens intuitive grafiske

og en praktisk elektronisk avstemningsfunksjon.

DICENTIS-multimedieenhetene benytter det

DICENTIS-multimedieenheten har en lydkvalitet og

brukergrensesnitt og lettbetjente berøringsskjerm

Alt dette gjør deltakerne i stand til å bidra mer

velkjente operativsystemet Android™ for et

taletydelighet utenom om det vanlige. Det gjelder

gir forbedret deltakerinteraksjon og brukerkomfort.

effektivt på møter ved at de har tilgang til relatert

tiltalende og engasjerende grensesnitt. Det gjør

både for musikk og tale. Den spesielle akustiske

Deltakerne kan følge diskusjonen på sitt

informasjon eller Internett på sine individuelle

det også mulig å bruke spesialutviklede eller

utformingen med integrert toveis høyttalersystem

eget språk, der det gis simultantolking.

berøringsskjermer, samtidig som ordstyreren

tredjepartsapper for ytterligere effektivisering

gjengir frekvensområdet nøyaktig. Teknologi fra

Multimedieenheten med berøringsskjerm

har full kontroll.

av møtet, for eksempel med integrasjon

Bosch bidrar ytterligere til en mer naturlig lyd.

av romkontroll.

Avansert utjevning optimaliserer akustikken i hele
rommet, mens intelligent demping av akustisk

Prisvinnende design

feedback med teknologi fra Bosch maksimerer

DICENTIS-multimedieenheten med Internett-

taletydeligheten når høyere volumer kreves.

tilgang er elegant, ergonomisk og passer til et

Det er lett å følge med
på konferansen og snakke
naturlig. All informasjonen
du trenger, har du lett
tilgjengelig.

hvert interiør. Multimedieenheten, som ble lansert

Se alle uttrykk

i 2013, har allerede vunnet flere prestisjefylte

DICENTIS-systemet støtter automatisk

priser, blant annet en Red Dot-designpris

kamerakontroll og benytter Bosch

i 2014 og den tyske designprisen i 2015.

HD-konferansekameraer. Deltakerne får da
sylskarpe bilder, samtidig som de kan se ansiktet
til den som snakker, på sin egen skjerm.
Hvem er hvem
En navnekortholder med magnetfeste på baksiden
av enheten gjør det lett for delegatene å se hvem
som snakker. Det er meget nyttig hvis delegatene
ikke har hatt anledning til å bli kjent med
hverandre før møtet.
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DICENTIS-diskusjonsenhet
med berøringsskjerm
▶ Berøringsskjermen på 4,3" viser deltakerlisten, sakslisten,
avstemningsknappene og språkvalg, for mer effektive møter
DICENTIS diskusjon Utvidet-

▶ Integrert NFC-kortleser for rask identifisering av deltakere og avstemning –
deltakerne kan også stemme med et eksisterende registreringskort

enheten gir en intuitiv og
klar konferanseopplevelse,
enten enheten brukes

▶ Dobbel bruk reduserer utstyrsbehovet – dette sparer kostnader og gir mer
plass på konferansebordet

av én eller to deltakere.

DICENTIS-diskusjonsenhet med berøringsskjerm
har også en innebygd NFC-kortleser for rask
identifisering av deltakerne. Delegaten plasserer
et eksisterende registreringskort i nærheten
av enheten for å identifisere seg for systemet

Den pluggbare
Bosch avanserte
retningsvirkende
mikrofonen gir
ultraklar taletydelighet

Individuell
volumkontroll for
hodetelefonene på
venstre og høyre
side av enheten
Berøringsskjerm med
delegatnavn med språkets
egne tegn gjør det klart hvem
som snakker, og hvem som
står på talerlisten. Skjermen
brukes også til språkvalg og
avstemning

“Mulig å snakke”indikatoren viser
delegaten at han kan
snakke umiddelbart
når han trykker på
mikrofonknappen

Å snakke er bare halve jobben

To språk samtidig

Med sin 4,3" kapasitive berøringsskjerm veileder

To deltakere kan bruke én DICENTIS-

DICENTIS-diskusjonsenhet med berøringsskjerm

diskusjonsenhet med berøringsskjerm,

deltakerne og gjør møtet mer effektivt. Dette

som tilbyr samtaleadministrasjon, identifikasjon,

oppnås ved at deltakerne kan se hvem som

avstemning og språkvalg til begge personene.

snakker, og hvem som er i køen. Enheten viser

Hver av delegatene kan lytte til samtalen

sakslisten og gir deltakeren mulighet til å følge

på sitt eget språk via hodetelefoner.

med på samtalen på sitt eget språk. Den gir

De logger på med et NFC-kort, og velger sin

også tilgang til avstemningsinformasjonen.

egen språkkanal med språkets egne tegn.
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DICENTIS-diskusjonsenhet
med språkvalg
▶ Ulike språk vises på skjermen med språkets egne tegn, slik at delegaten lett kan
finne og velge språket sitt og fokusere på møtet
▶ Integrert NFC-kortleser for rask identifisering av deltakere – deltakerne kan også
stemme med et eksisterende registreringskort
▶ Dobbel bruk reduserer utstyrsbehovet – dette sparer kostnader og gir mer plass
på konferansebordet
Raskt og enkelt språkvalg

To i ett

Når møtet tolkes, plugger delegaten inn

DICENTIS-diskusjonsenhet med språkvalg gir

hodesettet og velger ønsket språk før

mulighet for dobbel identifisering og dobbel

konferansen begynner. Språkvalget er veldig

samtale, med ett felles språkvalg.

Lettleste tegn og symboler
på skjermen gjør det lett for
delegaten å velge sitt eget språk
DICENTIS-diskusjonsenhet
med språkvalg har også en
innebygd NFC-kortleser
for rask identifisering av
deltakerne. Delegaten
plasserer et eksisterende
registreringskort i nærheten
av enheten for å identifisere
seg for systemet

enkelt, siden det bare vises når det trengs.
Det vises også med språkets egne tegn, slik at
delegatene raskt kan finne sitt eget språk uten
å gå glipp av begynnelsen av konferansen. De kan
fokuserer på samtalen helt fra begynnelsen.

Mikrofonknappen(e)
sikrer intuitiv deltakelse
(for to personer)

Den avanserte
retningsvirkende
mikrofonen fra
Bosch gir forbedret
taletydelighet og lar
deltakerne delta på
en naturlig måte

Ved hjelp av volumkontrollknappen
hører du hver eneste stavelse når
du bruker hodetelefoner
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DICENTIS-diskusjonsenhet
med avstemning

Ved et trykk på en knapp

Hemmelig avstemning

Delegatene stemmer ved å trykke på en av de belyste

DICENTIS-diskusjonsenhet med avstemning gir mulighet

fargede knappene på enheten. Disse knappene vises

for hemmelig avstemning. Med denne innstillingen blir

bare når ordstyreren åpner for avstemning. På den

avstemnings-LED-en usynlig straks delegaten har gitt sin

måten forstyrrer de ikke delegatene under samtalen.

stemme. Dette bidrar til å sikre at deltakerne ikke blir
påvirket av hva personer i nærheten har stemt.

▶ De fargede berøringsknappene for avstemning vises på hver enhet bare ved
behov, slik at deltakerne kan stemme raskt og enkelt
▶ Integrert NFC-kortleser for rask identifisering av deltakere og avstemning –
deltakerne kan også stemme med et eksisterende registreringskort

Avstemningsknappen
blir bare synlige

▶ Det er mulighet for hemmelig avstemning, slik at resultatet ikke blir påvirker
av andre

på skjermen når
ordstyreren åpner
avstemningen, slik at

DICENTIS-diskusjonsenhet
med avstemning har også
en innebygd NFC-kortleser
for rask identifisering av
deltakerne. Delegaten
plasserer et eksisterende
registreringskort i nærheten
av enheten for å identifisere
seg for systemet

deltakerne kan holde
seg fokusert.

Fargede avstemningsknapper
vises når det tid for å stemme

DICENTIS-diskusjonsenhet
▶ Enkel og grunnleggende konferansefunksjonalitet med “mulig
å snakke”-indikator
DICENTIS-diskusjonsenhet gir deltakerne mulighet

bruk ved hjelp av en programvarelisens, for å gi en

til å diskutere, tegne seg på talerlisten og høre på

kostnadseffektiv og fleksibel konferanseløsning.

dem som snakker under møtet. Som alle DICENTIS-

Når det er begrenset plass i lokalet, kan enheter

konferanseenheter har Basic-enheten også

for dobbel bruk lisensieres. På den måten kan

“mulig å snakke”-funksjonen. Når det er angitt, kan

du få et helt greit oppsett med bare halvparten

deltakeren begynne å snakke så snart han trykker

så mange enheter.

på knappen. Denne enheten støtter også dobbel

“Mulig å snakke”-indikatoren
viser delegaten at han kan
snakke umiddelbart når han
trykker på mikrofonknappen

Opplev førsteklasses akustisk
design og lydbehandling med
kvalitetshøyttalere fra Bosch

Med sin intuitive brukervennlighet,
diskré mikrofon og krystallklare
tale sikrer DICENTIS-diskusjonsenhet
at alle møtedeltakerne kan fokusere
på sakene til behandling.
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DICENTIS sentralt utstyr
DICENTIS av/på-bryter for lyd
▶

Forsyner alle enhetene i DICENTIS-konferansesystemet med strøm

▶

Ingen nettverkskonfigurasjon for enkel installasjon

▶

Fullt ut kompatibel med Ethernet (IEEE802.3) og OMNEOstandarden for tilkobling til tredjepartsutstyr

▶

Støtter linjesløyfetilkobling for lavere installasjonskostnad

▶

Støtter kabelredundans for maksimal oppetid

▶

DICENTIS-diskusjonsenhet
med avstemning
▶

DICENTIS-diskusjonsenhet
▶

Identifiserer brukeren – enheten har en NFC-leser som

Programvare

slik at to deltakere kan bruke samme enhet

støtter ulike kort for registrering av deltakerne på møtet
▶

Gir klar, produktiv diskusjon med avanserte funksjoner
som “ønske om taletid” og dobbel samtalefunksjonalitet –

Avstemning – raskt og enkelt med fargede berøringsknapper

Intelligent demping av akustisk feedback, ekkokansellering
og equalizer for optimal lydkvalitet

▶

Miljøvennlig ventemodus

▶

Lydinnganger og -utganger

DICENTIS av/på-bryter
▶

Forsyner alle enhetene i DICENTIS-konferansesystemet med strøm

▶

Ingen nettverkskonfigurasjon for enkel installasjon

▶

Fullt ut kompatibel med Ethernet (IEEE802.3) og OMNEO-

DICENTIS programvarepakke
▶
▶

standarden for tilkobling til tredjepartsutstyr
▶

Støtter linjesløyfetilkobling for lavere installasjonskostnad

▶

Støtter kabelredundans for maksimal oppetid

▶

Miljøvennlig ventemodus

Lisensbaserte utvidelsesmuligheter gjør systemet ekstremt
fremtidssikkert
Omfatter det lisensierte systemet og programvare for hver
lisensholder

▶

Ny systemfunksjonalitet via programvareoppgraderinger
i stedet for utskiftning av kostbar maskinvare

DICENTIS avtale om vedlikehold for programvare

DICENTIS-diskusjonsenhet med berøringsskjerm
▶

Sikrer kontinuerlig, best mulig systemytelse

▶

Jevnlige oppdateringer blir installert

▶

Sikrer at systemet er kompatibelt med eksterne Windows®og Android™-baserte applikasjoner

Identifiserer brukeren – enheten har en NFC-leser som

▶

støtter ulike kort for registrering av deltakerne på møtet
▶

▶

Utvidet avtale om vedlikehold for programvare i 1, 2 eller 5 år.

Dobbel bruk for samtale, identifikasjon, språkvalg og avstemning
– maksimal effektivitet med minst mulig utstyr for å redusere
kostnadene, ideelt for lokaler med begrenset plass

▶
▶

Språkvalg slik at deltakerne kan lytte til samtalen på sitt eget språk
Informasjon på skjermen, slik som deltakerliste for å se hvem
som snakker – for bedre møtestyring

▶

Avstemning – raskt og enkelt med fargede berøringsknapper
på skjermen

DICENTIS-multimedieenhet
▶

Identifiserer brukeren – enheten har en NFC-leser som
støtter ulike kort for registrering av deltakerne på møtet

▶

Språkvalg – så deltakerne kan følge diskusjonen på
sitt eget språk der simultantolking er tilgjengelig

▶

Avstemning – raskt og enkelt med fargede
berøringsknapper på skjermen

DICENTIS-diskusjonsenhet med språkvalg

▶

▶

▶

Direkte videoflyt – for visuelt innhold i sanntid

▶

Tredjepartsapper – for forbedret funksjonalitet

▶

Dokumentvisning – for enkel deling av informasjon

Identifiserer brukeren – enheten har en NFC-leser som støtter
ulike kort for registrering av deltakerne på møtet

▶

Språkvalg – så deltakerne kan følge diskusjonen på sitt eget
språk, der simultantolking er tilgjengelig

▶

Dobbel samtale, dobbel identifikasjon – slik at to deltakere
kan bruke samme enhet samtidig

Informasjon på skjermen, slik som deltakerliste for

DICENTIS-koffert

å se hvem som snakker – for bedre møtestyring

▶

Internett-tilgang for å finne informasjon eller kontakte folk

▶

Presentasjonsvisning

▶

AndroidTM-API for skreddersydde apper

DICENTIS-mikrofoner

Valg mellom tre pluggbare mikrofoner:
Avansert retningsvirkende mikrofon

Ikonforklaring

Identifikasjon

Språkvalg

Tredjepartsapper

Dobbel identifikasjon

Dobbelt språkvalg

Dokumentvisning

Diskusjon

Votering

Kontroll over deltakerlisten

Internett-tilgang

Dobbel diskusjon

Dobbel avstemning

Direkte videoflyt

Presentasjonsvisning

▶

Avansert retningsvirkende teknologi fra Bosch gir krystallklar tale

▶

Diskré design hjelper taleren å formidle budskapet
på en naturlig måte

▶

Gir bevegelsesfrihet

Mikrofon med lang eller kort stamme
▶

Modeller med 480 og 310 mm stamme

▶

For steder med vanskelig akustikk

▶

Perfekt for talerstoler der folk står mens de snakker

▶
▶

Robust, for sikker transport og oppbevaring
Plass til kablene og åtte konferanseenheter med pluggbare
mikrofoner

▶

Skuminteriør som er formet etter utstyret

▶

Enkelt å pakke, pakke ut og transportere utstyr

▶

Løpehjul for enkel transport og polstrede håndtak, låseklemmer
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Tradisjon for kvalitet og innovasjon
-I mer enn 125 år har navnet Bosch
vært et begrep for kvalitet og
pålitelighet. Bosch er en av verdens
ledende leverandører av innovativ
teknologi, som opprettholdes av
den beste servicen og kundestøtten
som finnes.
Bosch Security Systems er stolte
over å kunne tilby et bredt utvalg
av sikkerhets-, kommunikasjons- og
lydløsninger som brukes daglig rundt
om i verden, fra statlige institusjoner
og offentlige steder til bedrifter,
skoler og private hjem.
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