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Sistem Konferensi DICENTIS
Menginformasikan. Memikat. Menginspirasi.
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yang distandarkan. Hal ini menciptakan 
permintaan yang lebih tinggi akan fleksibilitas 
dalam desain sistem dan kemampuan untuk 
interaksi jarak jauh. Tren ini menegaskan 
kebutuhan untuk memaksimalkan efisiensi 
rapat dan meningkatkan transparansi. 

Selama lebih dari 125 tahun, nama Bosch selalu identik dengan inovasi, kualitas, dan 
keandalan. Dengan membangun keahlian kelas dunia, Bosch Security Systems telah 
memimpin pasar untuk teknologi konferensi selama lebih dari 65 tahun. Bagaimana? 
Dengan selalu memenuhi kebutuhan pengguna dengan produk yang unggul, 
dan berjanji untuk terus melakukannya selama bertahun-tahun mendatang.

Sistem Konferensi dari Bosch

Pasar untuk solusi konferensi telah berubah 
pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan 
tren yang beralih dari sistem yang berdiri 
sendiri ke solusi yang terintegrasi penuh. 
Dalam solusi terintegrasi ini, informasi seperti 
data audio, video, media sosial, dan rapat 
dibagikan melalui infrastruktur dan antarmuka 

Saat ini, lebih banyak yang 
diperlukan dari sistem 
konferensi. Sistem harus 
mendukung video, media 
sosial, interaksi jarak jauh, 
dan dapat diperluas.

Solusi konferensi DICENTIS ideal untuk 
berbagi jenis penggunaan, dari 
organisasi skala kecil hingga 
perusahaan multinasional, maupun 
lembaga pemerintah lokal, regional, dan 
nasional, serta pertemuan internasional.

Bosch berkomitmen untuk memberikan 
platform konferensi yang paling inovatif untuk 
memenuhi kebutuhan pasar saat ini dan di 
masa mendatang. Oleh karena itulah kami 
memperluas portofolio IP kami dengan empat 
perangkat baru dan rangkaian produk baru: 
DICENTIS.

DICENTIS adalah platform revolusioner untuk 
dunia konferensi terintegrasi di masa depan. 
Untuk menghadapi masa depan dan 
memastikan solusi konferensi yang inovatif 
untuk generasi berikutnya, Bosch akan 
mentransformasikan elemen sistem DCN 
multimedia, yang sukses diluncurkan pada 
tahun 2013, menjadi Sistem Konferensi 
DICENTIS, yang mewakili rangkaian solusi 
konferensi berbasis IP Bosch.
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Sistem yang berkembang sesuai 
dengan kebutuhan Anda
Menginformasikan. Memikat. Menginspirasi.

DICENTIS dibuat 
berdasarkan standar 
terbuka yang 
memungkinkan 
integrasi berbagai 
teknologi, bahkan 
solusi pihak ketiga. 

Siap untuk masa depan melalui fleksibilitas 
sistem
Bagaimana pun perubahan organisasi 
Anda, Sistem Konferensi DICENTIS akan 
menyesuaikan untuk menjawab kebutuhan 
Anda yang selalu berubah. Hal ini karena 
DICENTIS dibuat berdasarkan standar 
terbuka yang memungkinkan integrasi 
beberapa teknologi, bahkan solusi pihak 
ketiga. Misalnya:
▶ Menggunakan Ethernet dan IP sehingga 

infrastruktur yang ada dapat digunakan 
kembali

▶ OMNEO digunakan sehingga DICENTIS 
dapat dihubungkan ke peralatan audio 
dan kontrol lainnya

▶ Android™ pada Perangkat multimedia 
DICENTIS memungkinkan penggunaan 
aplikasi standar

▶ Windows Services memungkinkan 
integrasi mudah dengan solusi perangkat 
lunak yang disesuaikan

▶ Platform terbuka berbasis arsitektur jaringan media OMNEO untuk 
fleksibilitas sistem serta penghematan biaya pemasangan dan 
pemeliharaan

▶ Integrasi mudah dengan sistem pendukung untuk menyediakan fitur 
seperti kontrol kamera otomatis

▶ Dapat diperluas berbasis lisensi untuk sistem di masa mendatang yang 
dapat menerima fungsionalitas baru dengan mudah

▶ Mengoptimalkan pengalaman pengguna untuk memaksimalkan efisiensi 
rapat

▶ Pengaturan perangkat konferensi campuran dan disesuaikan untuk 
memenuhi kebutuhan unik organisasi 

▶ Redundansi kabel dan catu daya untuk memastikan rapat berlangsung 
tanpa gangguan sistem

Hemat biaya 
Pada intinya, Sistem Konferensi DICENTIS 
memanfaatkan arsitektur jaringan media unik 
berbasis IP OMNEO, yang dikembangkan 
oleh Bosch, dan dioperasikan melalui 
jaringan Ethernet yang distandarkan penuh. 
Hal ini memastikan fleksibilitas serta 
penghematan biaya dalam pemasangan 
dan pemeliharaan. Hal ini juga membuat 
DICENTIS ideal untuk menggunakan kembali 
infrastruktur yang ada. Perangkat konferensi 
dapat dihubungkan dengan konfigurasi loop 
daisy chain menggunakan switch daya Bosch 
dan kabel jaringan sistem Bosch. Hal ini 
memungkinkan solusi yang fleksibel, hemat 
biaya. Atau dapat juga, kabel CAT5e (atau 
yang lebih tinggi) dan switch Power over 
Ethernet (PoE) untuk konfigurasi star. 
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Sistem yang selalu bekerja dengan baik Dikonfigurasikan sesuai kebutuhan Anda
Setiap organisasi yang menggunakan sistem 
konferensi memiliki serangkaian persyaratan unik, 
karena itulah Sistem Konferensi DICENTIS 
menawarkan berbagai pilihan fungsi. Perhatikan 
tabel di bawah ini untuk melihat apa saja solusi 
sistem yang dapat Anda manfaatkan.

Sangat andal dan aman
Redundansi kabel dan catu daya terintegrasi pada 
Sistem Konferensi DICENTIS, memastikan tidak ada 
data yang hilang jika sistem mengalami kegagalan, yang 
sangat jarang terjadi. Selain itu, semua data kontrol dan 
audio yang melewati sistem dienkripsi dengan teknologi 
yang telah teruji di industri, memenuhi standar yang 
paling ketat dan diakui secara internasional. Hal ini 
melindungi data dari gangguan serta akses yang tidak 
sah – sangat penting dalam situasi rapat dengan tingkat 
keamanan atau sensitivitas yang tinggi. 

Fungsionalitas terbaru - selalu
Dengan pembaruan rutin perangkat lunak, Sistem 
Konferensi DICENTIS mudah diperluas untuk 
memadukan fungsionalitas yang baru dikembangkan 
- tanpa membutuhkan penggantian perangkat keras 
yang mahal. Tidak hanya perangkat lunak sistem dan 
kursi berlisensi, tetapi juga fitur sistem tambahan 
melalui aplikasi AndroidTM pihak ketiga. Bosch 
menawarkan Software Maintenance Agreement (SMA) 
untuk membantu pelanggan memelihara sistem mereka. 

Layanan ini menjaga seluruh Sistem Konferensi 
DICENTIS beroperasi tanpa hambatan di semua 
platform dan server. Layanan ini mencakup perangkat 
lunak dan plug-in kompatibilitas untuk sistem serta 
berbagai aplikasi berbasis internet. 

Kontrol kamera otomatis 
Sistem DICENTIS mendukung kamera IP yang 
kompatibel dengan ONVIF, menyederhanakan integrasi 
kontrol kamera otomatis. ONVIF adalah standar global 
yang terdepan di pasar untuk video jaringan, dan 
memastikan bahwa peserta konferensi selalu 
melihat orang yang berbicara di tampilan ruang. 

Ramah lingkungan 
DICENTIS dirancang untuk memiliki dampak minimal 
terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sistem dapat 
dialihkan ke mode siaga. Fitur yang sedang diproses 
patennya ini memungkinkan pemimpin untuk 
mematikan semua perangkat peserta sekaligus, 
mengurangi konsumsi daya secara signifikan dan 
menghemat energi di antara rapat dan selama istirahat.

• Semua ikon dijelaskan di halaman 18.
• Kontrol kamera otomatis adalah fitur sistem. Sistem DICENTIS mendukung kamera IP yang kompatibel dengan ONVIF, menyederhanakan integrasi kontrol 

kamera otomatis.
• Fungsi multimedia Perangkat multimedia DICENTIS adalah tayangan dokumen, akses internet, tayangan presentasi, video langsung, dan penggunaan aplikasi 

AndroidTM pihak ketiga.

Fungsi
Perangkat 
multimedia 
DICENTIS

Perangkat diskusi 
DICENTIS dengan 

layar sentuh

Perangkat diskusi 
DICENTIS dengan 

pemilih bahasa

Perangkat diskusi 
DICENTIS dengan 

voting

Perangkat diskusi 
DICENTIS

Konfigurasi delegasi x x x x x

Konfigurasi pemimpin x x x x x

Diskusi

Pilihan bahasa

Pemungutan suara

Identifikasi NFC

Penggunaan ganda 

Kontrol kamera 
otomatis

Multimedia

Standar baru dalam konferensi yang 
melakukan semuanya: manajemen diskusi, 

pemilihan bahasa, voting, fungsi multimedia, 
umpan video langsung, penggunaan ganda, 
akses internet, tayangan dokumen, aplikasi 

pihak ketiga, dan lain-lain.
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Setiap perangkat konferensi dapat 
dikonfigurasikan sebagai perangkat peserta 
atau pemimpin, hal ini meminimalkan jumlah 
perangkat keras yang diperlukan dan 
memaksimalkan efisiensi biaya.

Perangkat konferensi unik dengan 
fitur yang terdepan di industri 
Fokus pada diskusi yang berlangsung 

Suara jernih, alami 
Semua perangkat konferensi DICENTIS menggunakan 
Acoustic Feedback Suppression yang unik pada 
Bosch, memaksimalkan kejelasan ketika 
membutuhkan tingkat volume tinggi. Teknologi 
ini membantu menghindari gema dan gaung, 
menghasilkan kejelasan ucapan yang jernih. 

Selain itu, mikrofon dan loudspeaker dapat diaktifkan 
bersamaan, menghasilkan suara yang alami. 
Sepanjang waktu, peserta dan pemimpin dapat 
mendengarkan rapat dengan nyaman dan fokus 
pada diskusi yang berlangsung. 

Mikrofon lepas-pasang 
Tiga mikrofon lepas-pasang dapat digunakan dengan 
setiap perangkat konferensi DICENTIS: Mikrofon 
Tangkai Panjang, Tangkai Pendek, dan High Directive. 
High Directive Microphone menggunakan teknologi 
high directive Bosch, memungkinkan reproduksi 
ucapan sangat jernih, sementara desain diskret 
membantu pembicara menyampaikan pesan mereka 
secara alami.

Untuk lokasi yang menantang secara akustik, atau jika 
orang ingin berbicara sambil berdiri dari podium, 
Mikrofon searah Tangkai Panjang atau Pendek adalah 
solusi terbaik.

Mengedepankan kejelasan 
Desain berperan penting dalam cara orang 
berinteraksi dan merupakan yang paling utama dalam 
menciptakan lingkungan yang mendorong dialog 
konstruktif. Karena itulah Bosch mengerahkan 
sumber daya yang cukup besar untuk riset dan 
pengembangan desain fisik perangkat konferensi 
DICENTIS. Hasilnya? Ergonomi dan kemudahan 
penggunaan yang sangat baik, serta penampilan 
yang penuh gaya namun tidak menyolok. 

Menjaga rapat berjalan sesuai rencana 
Sistem DICENTIS dirancang untuk mengoptimalkan 
struktur dan efisiensi rapat. Pengaturan diskusi dasar 
dapat ditetapkan untuk perangkat konferensi 
DICENTIS mana pun yang digunakan. Rapat dapat 
diatur oleh operator atau pemimpin, yang dapat 
membuka atau menutup rapat, membuka babak 
voting, dan memutuskan peserta mana yang dapat 
berbicara dan berapa banyak orang yang dapat 
berbicara pada saat yang sama. Bila perlu, pemimpin 
juga dapat menggunakan tombol prioritas untuk 
menggantikan semua mikrofon peserta.

▶ High Directive Microphone dan Acoustic Feedback Suppression yang dapat 
memastikan reproduksi ucapan sangat jernih 

▶ Loudspeaker dan mikrofon dapat diaktifkan bersamaan untuk memberikan kejelasan 
ucapan yang sangat baik 

▶ Desain ergonomis optimal

▶ Fungsionalitas diskusi mutakhir, seperti indikator “Dapat berbicara”, untuk segera 
terlibat dalam diskusi ketika fungsi ini tersedia
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Interface yang menarik
Perangkat multimedia DICENTIS menggunakan 
sistem operasi Android™ yang populer untuk 
menyediakan antarmuka yang menarik dan praktis. 
Sistem operasi ini juga memungkinkan penggunaan 
aplikasi yang dibuat khusus maupun pihak ketiga 
untuk semakin meningkatkan efisiensi rapat dan 
misalnya integrasi kontrol ruang.

Peraih penghargaan desain 
Perangkat multimedia DICENTIS yang penuh gaya 
dan dapat dilengkapi akses internet sangat anggun, 
ergonomis, dan melengkapi interior apa pun. 
Perangkat multimedia ini, yang dirilis pertama 
kali pada tahun 2013, telah meraih beberapa 
penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan 
desain Red Dot pada tahun 2014 dan penghargaan 
desain Jerman pada tahun 2015. 

Mendengarkan setiap suku kata 
Kualitas suara yang luar biasa dan kejelasan 
dihasilkan dari Perangkat multimedia DICENTIS. 
Baik yang bersumber dari musik atau percakapan. 
Desain akustik khusus dengan sistem speaker dua 
arah terintegrasi mereproduksi spektrum audio 
secara akurat. Teknologi rekayasa Bosch semakin 
mendukung suara yang lebih alami. Ekualisasi 
mutakhir mengoptimalkan akustik di seluruh 
ruangan, sementara teknologi Peredaman Feedback 
Akustik cerdas dari Bosch memaksimalkan 
kejelasan ketika tingkat volume tinggi diperlukan. 

Melihat setiap ekspresi 
Sistem DICENTIS mendukung kontrol kamera 
otomatis dan menggunakan kamera Bosch HD 
Conference untuk gambar resolusi tinggi, 
memungkinkan peserta untuk melihat wajah 
pembicara di layar mereka sendiri. 

Apa dan siapa 
Dudukan kartu nama dengan tempelan magnet di 
bagian belakang perangkat memudahkan delegasi 
untuk mengenali siapa yang sedang berbicara. 
Opsi yang sangat praktis jika delegasi tidak saling 
mengenal sebelum rapat.

Perangkat multimedia DICENTIS
Menginformasikan. Memikat. 
Menginspirasi.

▶ Layar kapasitif tinggi 7 inci yang mudah digunakan untuk menyempurnakan 
pengalaman konferensi 

▶ Desain canggih yang meraih penghargaan

▶ Pembaca Kartu Near Field Communication (NFC) terintegrasi untuk 
mengidentifikasi peserta dengan cepat dan voting – peserta bahkan dapat 
menggunakan kartu pendaftaran yang ada

▶ Sistem speaker dua-arah yang menawarkan kejelasan dan kualitas suara yang 
luar biasa

▶ Video langsung peserta yang berbicara dapat diikuti di layar perangkat

▶ Akses internet dan browsing dokumen untuk memastikan bahwa informasi yang 
dibagikan selalu terbaru dan koreksi menit terakhir dapat dibuat di tempat 

Anda dapat mengikuti 
konferensi dengan mudah 
dan berbicara secara 
alami. Semua informasi 
yang dibutuhkan di ujung 
jari Anda.

Layar sentuh kapasitif resolusi tinggi 
memungkinkan Anda mengambil 
informasi, beralih online, dan 
melihat dokumen kapan saja 

Dudukan kartu nama 
agar mudah dikenali

Mikrofon lepas-
pasang High 
Directive Bosch 
memberikan 
kualitas suara 
yang tajam, 
jernih

Perangkat multimedia DICENTIS 
juga dilengkapi Pembaca Kartu NFC 
internal untuk mengidentifikasi 
peserta dengan cepat. Delegasi 
menempatkan kartu pendaftaran 
yang ada di dekat perangkat 
untuk mengidentifikasi sistem

Sistem loudspeaker dua-arah 
untuk kejelasan yang luar biasa 
dan kualitas suara tinggi 

Indikator dapat-berbicara 
menunjukkan kepada delegasi 
bahwa dia dapat langsung 
berbicara ketika menekan 
tombol mikrofon

Interaksi yang mengagumkan 
Antarmuka pengguna grafis intuitif dan layar 
sentuh yang mudah dioperasikan pada Perangkat 
multimedia DICENTIS menyempurnakan interaksi 
peserta dan kenyamanan pengguna. Peserta bisa 
mengikuti diskusi dalam bahasa mereka sendiri, jika 
alih bahasa simultan tersedia. Perangkat multimedia 

dengan layar sentuh memadukan audio, video, data 
rapat, akses internet, dan fasilitas voting elektronik 
yang sangat praktis. Semua ini memungkinkan 
peserta berkontribusi lebih efisien dalam rapat 
dengan mengakses informasi terkait atau internet di 
layar sentuh mereka sendiri, sementara pemimpin 
tetap mengendalikan penuh.
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Perangkat diskusi DICENTIS 
dengan layar sentuh

Mikrofon lepas-pasang 
High Directive Bosch 
memberikan kejelasan 
ucapan yang sangat jernih

Kontrol volume 
headphone 
individual di sebelah 
kiri dan kanan 
perangkat

Perangkat diskusi DICENTIS dengan layar sentuh 
juga dilengkapi Pembaca Kartu NFC internal untuk 
mengidentifikasi peserta dengan cepat. Delegasi 
menempatkan kartu pendaftaran yang ada di 
dekat perangkat untuk mengidentifikasi sistem

Layar sentuh dengan nama 
delegasi dalam karakter asli 
memperjelas siapa yang sedang 
berbicara dan daftar orang 
yang meminta untuk berbicara. 
Layar ini juga digunakan untuk 
pemilihan bahasa dan voting

Indikator “Dapat 
berbicara” menunjukkan 
kepada delegasi bahwa 
dia dapat langsung 
berbicara ketika menekan 
tombol mikrofon

▶ Layar sentuh 4,3 inci menampilkan daftar peserta, topik agenda, tombol 
voting, dan pemilihan bahasa, untuk meningkatkan efisiensi rapat 

▶ Pembaca Kartu Near Field Communication (NFC) terintegrasi untuk 
mengidentifikasi peserta dengan cepat dan voting – peserta bahkan dapat 
menggunakan kartu pendaftaran yang ada 

▶ Penggunaan ganda meminimalkan jumlah peralatan yang dibutuhkan - 
hal ini menghemat biaya dan memaksimalkan ruang di meja konferensi

Perangkat diskusi DICENTIS 
dengan layar sentuh 
menawarkan pengalaman 
konferensi yang intuitif dan 
jelas, baik satu perangkat 
digunakan oleh satu atau 
dua peserta. 

Berbicara hanya setengahnya 
Dengan layar sentuh kapasitif 4,3 inci, perangkat 
diskusi DICENTIS dengan layar sentuh memandu 
peserta dan meningkatkan efisiensi rapat. Hal ini 
dicapai dengan memungkinkan peserta untuk 
melihat siapa yang sedang berbicara dan siapa 
yang sedang mengantre. Layar menampilkan topik 
agenda dan memungkinkan peserta mengikuti 
jalannya rapat dalam bahasa mereka sendiri. 
Layar juga memberi akses ke informasi voting.

Dua bahasa secara simultan 
Dua peserta dapat menggunakan satu perangkat 
diskusi DICENTIS dengan layar sentuh, yang 
menawarkan manajemen diskusi, identifikasi, 
voting, dan pemilihan bahasa untuk kedua orang 
tersebut. Yang penting, masing-masing dari kedua 
delegasi tersebut dapat mendengarkan jalannya 
rapat dalam bahasa mereka sendiri lewat 
headphone. Mereka masuk dengan kartu NFC, 
dan memilih saluran bahasa mereka sendiri 
dalam karakter asli.
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Perangkat diskusi DICENTIS 
dengan pemilih bahasa

Pemilihan bahasa dengan cepat dan mudah 
Jika alih bahasa rapat tersedia, delegasi cukup 
menancapkan headset dan memilih bahasa 
yang lebih disukai sebelum konferensi dimulai. 
Pemilihan bahasa sangat langsung karena hanya 
ditampilkan jika dibutuhkan. Pilihan bahasa 
juga ditampilkan dalam karakter asli sehingga 
delegasi dapat mencari bahasa mereka dengan 
cepat dan tidak melewatkan bagian awal 
konferensi. Sejak awal, mereka dapat fokus 
pada diskusi yang berlangsung.

Two-in-one
Perangkat diskusi DICENTIS dengan pemilih 
bahasa memungkinkan identifikasi ganda dan 
diskusi ganda, dengan satu pilihan bahasa 
bersama.

▶ Berbagai bahasa ditampilkan di layar dalam karakter asli sehingga delegasi 
dapat mencari dan memilih bahasanya dengan mudah dan fokus pada rapat

▶ Pembaca Kartu Near Field Communication (NFC) terintegrasi untuk 
mengidentifikasi peserta dengan cepat – peserta bahkan dapat menggunakan 
kartu pendaftaran yang ada

▶ Penggunaan ganda meminimalkan jumlah peralatan yang dibutuhkan - 
hal ini menghemat biaya dan memaksimalkan ruang di meja konferensi

Tombol mikrofon 
memastikan partisipasi 
(ganda) intuitif 

Tombol kontrol volume membantu Anda 
mendengar setiap suku kata ketika 
memakai headphone 

Mikrofon Bosch 
High Directional 
meningkatkan kejelasan 
dan memungkinkan 
delegasi berpartisipasi 
secara alami

Karakter dan simbol asli 
yang mudah dibaca di 
layar pemilih memudahkan 
delegasi untuk memilih 
bahasa mereka

Perangkat diskusi DICENTIS 
dengan pemilih bahasa 
juga dilengkapi Pembaca 
Kartu NFC internal untuk 
mengidentifikasi peserta 
dengan cepat. Delegasi 
menempatkan kartu 
pendaftaran yang ada di 
dekat perangkat untuk 
mengidentifikasi sistem
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Dengan kemudahan penggunaan 
yang intuitif, mikrofon yang tidak 
menyolok dan ucapan sejernih 
kristal, Perangkat diskusi DICENTIS 
memastikan bahwa semua peserta 
rapat dapat memfokuskan pada 
masalah yang dibahas.

Tombol voting hanya 
terlihat di layar ketika 
pimpinan membuka 
proses voting, 
memungkinkan peserta 
tetap terfokus.

Tombol voting berwarna 
menyala saat mengambil suara

Nikmati desain akustik 
dan pemrosesan audio 
premium dengan speaker 
Bosch berkualitas tinggi 

Perangkat diskusi 
DICENTIS dengan voting 
juga dilengkapi Pembaca 
Kartu NFC internal untuk 
mengidentifikasi peserta 
dengan cepat. Delegasi 
menempatkan kartu 
pendaftaran yang ada di 
dekat perangkat untuk 
mengidentifikasi sistem

Dengan satu tekanan tombol 
Delegasi memberikan suara dengan menekan salah 
satu tombol berwarna yang menyala di perangkat 
mereka. Yang penting, tombol ini hanya muncul ketika 
voting dibuka oleh pemimpin, untuk memastikan 
tombol tersebut tidak mengganggu delegasi selama 
diskusi.

Voting rahasia
Perangkat diskusi DICENTIS dengan voting 
memungkinkan “Voting Rahasia”. Dalam pengaturan 
ini, LED voting tidak akan terlihat pada saat delegasi 
memberikan suara mereka. Hal ini membantu 
memastikan bahwa peserta tidak akan terpengaruh 
oleh suara delegasi di dekatnya. ▶ Tombol sentuh voting berwarna hanya menyala di setiap perangkat jika 

fungsionalitas ini diperlukan, memungkinkan peserta untuk mengambil suara 
dengan mudah dan cepat 

▶ Pembaca Kartu Near Field Communication (NFC) terintegrasi untuk 
mengidentifikasi peserta dengan cepat dan voting – peserta bahkan dapat 
menggunakan kartu pendaftaran yang ada 

▶ Voting rahasia didukung, menjamin hasil voting yang tidak terpengaruh

▶ Memfasilitasi konferensi dasar dengan indikator “Dapat berbicara” 
untuk menyediakan penggunaan langsung bagi semua peserta 

Perangkat diskusi DICENTIS 
dengan voting

Perangkat diskusi DICENTIS

Indikator “Dapat berbicara” 
menunjukkan kepada 
delegasi bahwa dia dapat 
langsung berbicara ketika 
menekan tombol mikrofon

Perangkat diskusi DICENTIS memungkinkan 
peserta untuk berdiskusi, mengajukan permintaan 
untuk berbicara, dan mendengarkan mereka yang 
berbicara selama rapat. Seperti semua perangkat 
konferensi DICENTIS, perangkat diskusi ini juga 
menyediakan fungsi “Dapat berbicara”. Jika hal 
ini ditunjukkan, peserta dapat langsung mulai 
berbicara begitu mereka menekan tombol. 

Perangkat ini juga mendukung penggunaan ganda 
melalui lisensi perangkat lunak, untuk menyediakan 
solusi konferensi yang hemat biaya dan fleksibel. 
Jika ruang di tempat rapat terbatas, perangkat 
untuk penggunaan ganda dapat dilisensikan. 
Dengan cara ini Anda dapat mencapai pengaturan 
yang memadai hanya dengan setengah perangkat.
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▶ Mengidentifikasi pengguna - perangkat dilengkapi pembaca NFC yang 
mendukung berbagai kartu untuk mendaftarkan peserta ke rapat 

▶ Penggunaan ganda untuk diskusi, identifikasi, pemilihan bahasa, 
dan voting – efisiensi maksimum dengan sesedikit mungkin peralatan 
maximum untuk mengurangi biaya, ideal untuk tempat dengan 
ruang yang terbatas

▶ Pemilihan bahasa sehingga peserta dapat mendengarkan 
jalannya rapat dalam bahasa mereka sendiri 

▶ Informasi rapat di layar seperti daftar peserta yang menunjukkan 
siapa yang sedang berbicara - untuk manajemen rapat yang lebih baik

▶ Voting - mudah dan cepat dengan tombol berwarna di layar

Perangkat diskusi DICENTIS 
dengan layar sentuh

Switch Daya Audio DICENTIS
▶ Memasok daya ke semua perangkat Sistem Konferensi DICENTIS
▶ Konfigurasi jaringan nol untuk memudahkan pemasangan
▶ Kompatibel sepenuhnya dengan Ethernet (IEEE802.3) dan 

standar OMNEO untuk koneksi dengan peralatan pihak ketiga
▶ Mendukung koneksi loop through untuk mengurangi biaya pemasangan
▶ Mendukung redundansi kabel untuk mengoptimalkan 

ketersediaan sistem
▶ Acoustic Feedback Suppression unggul, penghapusan gema, 

dan equalizer untuk kualitas audio yang optimal
▶ Mode siaga agar ramah lingkungan
▶ Input dan output audio

Switch Daya DICENTIS
▶ Memasok daya ke semua perangkat Sistem Konferensi DICENTIS
▶ Konfigurasi jaringan nol untuk memudahkan pemasangan
▶ Kompatibel sepenuhnya dengan Ethernet (IEEE802.3) dan standar 

OMNEO untuk koneksi dengan peralatan pihak ketiga
▶ Mendukung koneksi loop through untuk mengurangi biaya pemasangan
▶ Mendukung redundansi kabel untuk mengoptimalkan 

ketersediaan sistem
▶ Mode siaga agar ramah lingkungan

Peralatan pusat DICENTIS

▶ Mengidentifikasi pengguna - perangkat dilengkapi pembaca 
NFC yang mendukung berbagai kartu untuk mendaftarkan 
peserta ke rapat 

▶ Pemilihan bahasa - sehingga peserta bisa mendengarkan dalam 
bahasa mereka sendiri jika alih bahasa simultan tersedia 

▶ Diskusi ganda, identifikasi ganda – sehingga dua peserta dapat 
menggunakan perangkat yang sama secara bersamaan 

Perangkat diskusi DICENTIS 
dengan pemilih bahasa

▶ Mengidentifikasi pengguna - perangkat dilengkapi pembaca NFC 
yang mendukung berbagai kartu untuk mendaftarkan peserta 
ke rapat 

▶ Voting - mudah dan cepat dengan tombol sentuh voting berwarna 

Perangkat diskusi DICENTIS 
dengan voting

▶ Mengidentifikasi pengguna - perangkat dilengkapi pembaca 
NFC yang mendukung berbagai kartu untuk mendaftarkan 
peserta ke rapat 

▶ Pemilihan bahasa - sehingga peserta bisa mendengarkan rapat 
dalam bahasa mereka sendiri jika alih bahasa simultan tersedia 

▶ Voting - mudah dan cepat dengan tombol berwarna di layar 
▶ Informasi rapat di layar seperti daftar peserta yang 

menunjukkan siapa yang sedang berbicara - untuk manajemen 
rapat yang lebih baik

▶ Umpan video langsung – untuk konten visual real-time 
▶ Aplikasi pihak ketiga – untuk fitur yang disempurnakan 
▶ Tayangan dokumen – untuk berbagi informasi dengan mudah 
▶ Akses internet untuk mencari informasi atau orang 
▶ Tayangan presentasi 
▶ AndroidTM-API untuk aplikasi yang dibuat khusus

Perangkat multimedia DICENTIS

Mikrofon High Directive
▶ Teknologi high directive Bosch memungkinkan ucapan sangat jernih
▶ Desain diskret membantu pembicara menyampaikan pesan mereka 

secara alami
▶ Memungkinkan kebebasan untuk bergerak

Mikrofon Tangkai Panjang dan Pendek
▶ Model tangkai 480 dan 310 mm
▶ Untuk lokasi yang menantang secara akustik
▶ Sempurna untuk posisi podium tempat orang berbicara sambil berdiri

Mikrofon DICENTIS
Pilihan dari 3 mikrofon lepas-pasang:

▶ Memungkinkan diskusi yang jelas, produktif dengan fitur mutakhir 
seperti fungsi “Minta berbicara” dan fungsionalitas diskusi ganda 
– sehingga dua peserta dapat menggunakan perangkat yang sama

Perangkat diskusi DICENTIS
Perangkat lunak

DICENTIS Software Suite

Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak DICENTIS

▶ Dapat diperluas dengan berbasis lisensi membuat sistem 
siap sepenuhnya untuk masa depan

▶ Termasuk Perangkat Lunak Sistem dan Kursi berlisensi
▶ Fungsionalitas sistem baru dengan peningkatan perangkat 

lunak bukan dengan mengganti perangkat keras yang mahal

▶ Memastikan kinerja sistem terbaik, tanpa hambatan
▶ Pembaruan diinstal secara rutin
▶ Memastikan bahwa sistem kompatibel dengan aplikasi 

eksternal berbasis Windows® dan Android™
▶ Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak Diperpanjang untuk 

1, 2, atau 5 tahun

▶ Kokoh, memungkinkan transportasi dan penyimpanan secara aman
▶ Dapat menampung kabel dan delapan perangkat konferensi dengan 

mikrofon lepas-pasang
▶ Bagian dalamnya berbahan busa dengan bentuk sesuai peralatan 
▶ Peralatan mudah dikemas, dikeluarkan, dan diangkut 
▶ Roda roller untuk kenyamanan pengangkutan dan gagang dengan 

bantalan, kait pelepas

Tas Jinjing DICENTIS

Keterangan ikon

      Diskusi

      Diskusi ganda

Identifikasi

Identifikasi ganda

Pemungutan suara

Voting ganda

Pilihan bahasa

Pemilihan bahasa ganda

Kontrol daftar peserta

Umpan video langsung

Aplikasi pihak ketiga

Tayangan dokumen

Akses internet

Tayangan presentasi
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Tradisi Kualitas dan Inovasi
Selama lebih dari 125 tahun, nama 
Bosch telah terkenal karena kualitas 
dan keandalannya. Bosch adalah 
pemasok global pilihan untuk 
teknologi inovatif, yang didukung 
oleh standar layanan dan dukungan 
tertinggi.

Sistem Keamanan Bosch dengan 
bangga menawarkan beragam solusi 
keamanan, keselamatan, komunikasi 
dan suara yang diandalkan setiap hari 
dalam berbagai aplikasi di seluruh 
dunia, mulai dari fasilitas pemerintah 
dan tempat-tempat publik hingga 
bisnis, sekolah dan rumah.

Bosch Security Systems 
Untuk mempelajari selengkapnya tentang 

penawaran produk DICENTIS kami, 

kunjungi www.boschsecurity.com
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