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ระบบชุดประชุม DICENTIS
สื่อสาร ประทับใจ บันดาลใจ
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มาตรฐาน ผลที่เกี่ยวของนี้ทําใหเกิดความตองการที่เพิ่มสูง
ขึ้นดานความยืดหยุนในการออกแบบระบบและความสามารถ
ในการโตตอบจากระยะไกล แนวโนมเหลานี้เนนย้ําความ
ตองการในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมใหถึงขีดสุดและ
เพิ่มความโปรงใส 

กวา 125 ป ที่ Bosch เปนชื่อที่ไดรับการยอมรับในเรื่องนวัตกรรม คุณภาพ และความนาเชื่อถือ ระบบการรักษา
ความปลอดภัยของ Bosch สรางขึ้นบนความเชี่ยวชาญระดับโลกอยางแทจริง และไดเปนผูนําในตลาดการ
ประชุมมากวา 65 ป ไดอยางไรละ โดยการตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางถาวรดวยสุดยอด
ผลิตภัณฑ พรอมคํามั่นสัญญาวาจะทําเชนนี้ตอไปในอีกหลายปขางหนา

ระบบการประชุมโดย Bosch

ตลาดสําหรับโซลูชันการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในไมกี่ปที่ผานมา พรอมแนวโนมตอเนื่องที่จะเปลี่ยน
จากระบบสแตนดอโลนไปสูโซลูชันที่ผสานรวมเขากันอยาง
เต็มรูปแบบ ในโซลูชันที่ผสานรวมเขากันเหลานี้ ขอมูลตางๆ 
เชน ระบบเสียง วิดีโอ โซเชียลมีเดีย และขอมูลการประชุม
ถูกใชงานรวมกันผานโครงสรางพื้นฐานและอินเตอรเฟซตาม

ในทุกวันนี้ มีความตองการตางๆ มาก
ยิ่งขึ้นจากระบบการประชุม ระบบดัง
กลาวตองรองรับวิดีโอ โซเชียลมีเดีย 
การโตตอบจากระยะไกล และความ
สามารถในการขยายระบบ

โซลูชันการประชุม DICENTIS เหมาะเปนอยางยิ่ง
สําหรับการใชงานที่หลากหลาย ตั้งแตหนวยงาน
ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขามชาติ รวมถึงหนวยงาน
รัฐบาลทองถิ่น รัฐบาลภูมิภาค และรัฐบาลของ
ประเทศตางๆ และการประชุมนานาชาติ

Bosch มุงมั่นที่จะสงมอบแพลตฟอรมการประชุมนวัตกรรม
ใหมลาสุดเพื่อเติมเต็มความตองการทางตลาดทั้งในปจจุบัน
และอนาคต นี่คือเหตุผลวาทําไมเราจึงขยายกลุมผลิตภัณฑ 
IP ดวยสี่อุปกรณใหมและตระกูลผลิตภัณฑใหม DICENTIS

DICENTIS คือแพลตฟอรมที่ปฏิวัติโลกแหงการประชุมที่
ผสมผสานแหงอนาคต เพื่อการรองรับการใชงานในอนาคต
และสรางความมั่นใจในโซลูชันการประชุมนวัตกรรมใหมที่
สืบทอดมา Bosch จะแปลงโฉมสวนประกอบของระบบ 
DCN multimedia ที่เปดตัวอยางประสบความสําเร็จในป 
2013 ไปเปนระบบการประชุม DICENTIS รูปแบบใหม ซึ่ง
แสดงถึงตระกูลผลิตภัณฑโซลูชันการประชุมแบบ IP ของ 
Bosch
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ระบบที่เติบโตเพื่อรองรับกับความตองการใน
อนาคตของคุณ
สื่อสาร ประทับใจ บันดาลใจ

DICENTIS สรางขึ้นจาก
มาตรฐานแบบเปดซึ่งทําให
สามารถผสานรวมเทคโนโลยี
ตางๆ จํานวนมาก แมวาจะเปน
โซลูชันของบริษัทอื่นก็ตาม 

การรองรับในอนาคตผานความยืดหยุนของระบบ
ไมวาองคกรของคุณจะเปลี่ยนไปอยางไร ระบบชุด
ประชุม DICENTIS ของคุณจะปรับเปลี่ยนใหตอบโจทย
ความตองการที่ไมหยุดนิ่ง นั่นเพราะวา DICENTIS 
สรางขึ้นจากมาตรฐานแบบเปดซึ่งทําใหการผสานรวม
เทคโนโลยีที่หลากหลายเกิดขึ้นได แมวาจะเปนโซลูชัน
ของบริษัทอื่นก็ตาม ตัวอยางเชน :
▶ มีการใชอีเทอรเน็ตและ IP ดังนั้น จึงสามารถนํา

โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูแลวกลับมาใชใหมได
▶ มีการใช OMNEO ดังนั้น DICENTIS จึง

สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเสียงและการ
ควบคุมอื่นๆ ได

▶ Android™ ในชุดประชุมดิจิตอลมัลติมีเดีย 
DICENTIS ทําใหสามารถใชงานแอพพลิเคชัน
มาตรฐานได

▶ Windows Services ชวยใหสามารถผสานรวม
เขากับโซลูชันซอฟตแวรที่กําหนดเองไดโดยงาย

▶ แพลตฟอร์มแบบเปิดที่อิงตามสถาปัตยกรรมเครือข่ายสื่อ OMNEO สําหรับความ
ยืดหยุ่นของระบบ และการติดตั้งและซ่อมบํารุงที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

▶ การผสานรวมกับระบบที่รองรับโดยง่ายเพื่อให้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การควบคุมกล้อง
อัตโนมัติ

▶ ความสามารถในการขยายระบบตามสิทธิ์การใช้งานที่สามารถรองรับฟังก์ชันการทํา
งานใหม่ๆ ในอนาคตได้โดยง่าย

▶ ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ประชุมให้ถึงขีดสุด

▶ การตั้งค่าที่ผสมผสานและที่กําหนดเองของอุปกรณ์การประชุมเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการที่ไม่ซ้ํากันขององค์กร

▶ การเดินสายและแหล่งจ่ายไฟสํารองเพื่อทําให้มั่นใจว่ามีการจัดการประชุมโดยไม่มีการ
ขัดจังหวะของระบบ

คุมคา 
หัวใจของระบบชุดประชุม DICENTIS ใชประโยชนจาก
สถาปตยกรรมเครือขายสื่อ OMNEO แบบ IP ที่เปน
เอกลักษณซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นโดย Bosch และ
ทํางานผานเครือขายอีเทอรเน็ตมาตรฐานเต็มรูปแบบ ซึ่ง
ทําใหมั่นใจในความยืดหยุนและประหยัดคาใชจายในการ
ติดตั้งและซอมบํารุง นอกจากนี้ยังทําให DICENTIS 
เหมาะสําหรับการนําโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูกลับมาใช
ใหม อุปกรณการประชุมสามารถเชื่อมตอกับการวาง
ระบบแบบเชื่อมโยงไปเรื่อยๆ (Looped Daisy Chain) 
โดยใชสวิตชจายไฟและสายเคเบิลเครือขายระบบของ 
Bosch ซึ่งใหโซลูชันที่ประหยัดเวลาและมีความยืดหยุน 
นอกจากนี้ สายเคเบิลแบบ CAT5e (หรือสูงกวา) และ
สวิตช Power over Ethernet (PoE) ทําใหสามารถ
วางระบบแบบ star ได 



6 | ระบบชุดประชุม DICENTIS ระบบชุดประชุม DICENTIS | 7

ระบบที่ไมเคยพลาดที่จะสงมอบ กําหนดคาตามความตองการของคุณ
แตละองคกรที่ใชระบบการประชุมตางก็มีความตองการที่ไมซ้ํากันเปน
ของตนเอง นั่นคือเหตุผลวาทําไมระบบชุดประชุม DICENTIS จึงนํา
เสนอตัวเลือกในการทํางานที่หลากหลาย ลองดูตารางดานลางเพื่อดูวา
โซลูชันของระบบชนิดใดที่คุณสามารถใชประโยชนได ความนาเชื่อถือและความปลอดภัยในระดับสูง

การเดินสายและแหลงจายไฟสํารองที่มีในตัวระบบชุดประชุม 
DICENTIS ทําใหมั่นใจไดวาจะไมมีการสูญเสียขอมูลใดๆ ในกรณีที่
ระบบลมเหลวซึ่งเกิดขึ้นไดยาก นอกจากนี้ ขอมูลเสียงและขอมูล
ควบคุมทั้งหมดที่สื่อสารผานระบบก็ไดรับการเขารหัสอยางปลอดภัย
โดยเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่ไดรับการพิสูจน ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานที่เขมงวดที่สุดและไดรับการยอมรับระดับสากล เทคโนโลยีนี้
จะปองกันการเปลี่ยนแปลงและการเขาถึงขอมูลระบบโดยไมไดรับ
อนุญาต ซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในสถานการณการประชุมที่
ตองการความปลอดภัยสูงหรือการประชุมที่เปนความลับ 

ฟงกชันการทํางานใหมลาสุดเสมอ
ดวยการอัปเดตซอฟตแวรเปนประจํา ระบบชุดประชุม DICENTIS จึง
สามารถขยายใหครอบคลุมฟงกชันการทํางานที่ไดรับการพัฒนาใหมๆ 
ไดอยางงายดายโดยไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนฮารดแวรราคาแพงๆ 
แตอยางใด ซึ่งประกอบดวยระบบที่ไดรับอนุญาตและซอฟตแวรที่นั่ง 
แตยังรวมถึงคุณสมบัติของระบบเพิ่มเติมผานแอพ AndroidTM ของ
บริษัทอื่น Bosch เสนอขอตกลงการบํารุงรักษาซอฟตแวร (SMA) 
เพื่อชวยใหลูกคาบํารุงรักษาระบบของพวกเขาเอง บริการนี้ทําให
ระบบชุดประชุม DICENTIS ทั้งระบบทํางานระหวางแพลตฟอรมและ
เซิรฟเวอรไดอยางราบรื่น บริการนี้ประกอบดวยซอฟตแวรและปลั๊กอิน
ความเขากันไดสําหรับระบบ รวมถึงแอพพลิเคชันบนอินเทอรเน็ตตางๆ 

ระบบควบคุมกลองอัตโนมัติ 
ระบบ DICENTIS รองรับกลอง IP มาตรฐาน ONVIF ซึ่งชวยลด
ความซับซอนในการผสานรวมการควบคุมกลองอัตโนมัติ ONVIF 
คือมาตรฐานระดับสากลชั้นแนวหนาของตลาดสําหรับระบบวิดีโอ
เครือขาย และชวยทําใหมั่นใจวาผูเขารวมการประชุมจะเห็นบุคคลที่
พูดในจอแสดงผลของหองโถง 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
DICENTIS ไดรับการออกแบบมาใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด ดวยเหตุผลนี้ คุณจึงสามารถสลับไปเปนโหมดสแตนดบายได 
คุณสมบัติที่อยูในระหวางการขอจดสิทธิบัตรนี้จะทําใหประธาน
สามารถปดอุปกรณของผูเขารวมประชุมทุกตัวพรอมกัน ซึ่งชวยลด
การใชพลังงานลงไดอยางมากระหวางการประชุมและในชวงพักเบรค

• มีการอธิบายไอคอนทั้งหมดในหนา 18
• การควบคุมกลองอัตโนมัติคือคุณสมบัติของระบบ ระบบ DICENTIS รองรับกลอง IP มาตรฐาน ONVIF ซึ่งชวยลดความซับซอนในการผสานรวมการควบคุมกลองอัตโนมัติ
• ฟงกชันมัลติมีเดียของชุดประชุมดิจิตอลมัลติมีเดีย DICENTIS ไดแก การดูเอกสาร การเขาใชงานอินเทอรเน็ต การดูงานนําเสนอ วิดีโอสด และการใชงานแอพ AndroidTM ของบริษัทอื่น

ฟงกชัน ชุดประชุมดิจิตอล
มัลติมีเดีย DICENTIS

ชุดประชุมดิจิตอล 
DICENTIS 
แบบจอสัมผัส

ชุดประชุมดิจิตอล 
DICENTIS แบบเลือก

ภาษา

ชุดประชุมดิจิตอล 
DICENTIS สําหรับลง

คะแนนเสียง
ชุดประชุมดิจิตอล 

DICENTIS

การกําหนดคาสําหรับผูรวม
ประชุม x x x x x

การกาํหนดคาสาํหรับประธาน x x x x x

การอภิปราย

การเลือกภาษา

การลงคะแนนเสียง

การระบุตัวตนแบบ NFC

การใชเปนคู 

ระบบควบคุมกลองอัตโนมัติ

มัลติมีเดีย

มาตรฐานใหม่ในการประชุมที่ทําได้ทุกอย่าง: 
การจัดการการอภิปราย การเลือกภาษา การ
ลงคะแนนเสียง ฟังก์ชันมัลติมีเดีย ฟีดวิดีโอสด 
การใช้เป็นคู่ การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต การดู

เอกสาร แอพของบริษัทอื่น และอีกมากมาย
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คุณสามารถกําหนดคาอุปกรณการประชุมใดๆ เปนอุปกรณ
ของผูเขารวมหรืออุปกรณของประธาน ซึ่งชวยลดจํานวน
ฮารดแวรที่จําเปนใหนอยลงและเพิ่มความคุมคาสูงสุด

อุปกรณการประชุมที่โดดเดนมาพรอมคุณสมบัติ
ชั้นแนวหนาของอุตสาหกรรม 
มีสมาธิในเรื่องที่กําลังอภิปรายกันอยู 

เสียงที่ชัดเจนเปนธรรมชาติ 
อุปกรณการประชุม DICENTIS ทั้งหมดใชการขจัดสัญญาณเสียง
รบกวนยอนกลับอัจฉริยะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Bosch ซึ่ง
ชวยเพิ่มความชัดเจนของเสียงใหถึงขีดสุดเมื่อจําเปนตองใชระดับ
เสียงที่สูงขึ้น เทคโนโลยีนี้ชวยหลีกเลี่ยงเสียงสะทอนและเสียงหอน 
ซึ่งทําใหไดความชัดเจนของเสียงพูดที่คมชัด 

นอกจากนี้ ไมโครโฟนและลําโพงยังทํางานไดพรอมกัน ซึ่งทําใหได
เสียงที่เปนธรรมชาติ ผูเขารวมประชุมและประธานสามารถฟงเสียง
การประชุมไดอยางสะดวกและมีสมาธิกับการอภิปรายที่กําลังดําเนิน
อยูพรอมกัน 

ไมโครโฟนแบบถอดได 
คุณสามารถใชไมโครโฟนแบบถอดไดสามตัวกับอุปกรณการประชุม 
DICENTIS ใดก็ได: ไมโครโฟนแบบกานยาว ไมโครโฟนกานสั้น แบบ
ถอดไดใหเลือก และไมโครโฟนประสิทธิภาพสูง ไมโครโฟน
ประสิทธิภาพสูงใชเทคโนโลยีของ Bosch ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง
ทําใหไดเสียงคําพูดที่ชัดใส ขณะที่การออกแบบที่แยกเฉพาะชวยทําให
ผูพูดสื่อสารขอความของตนไดในลักษณะที่เปนธรรมชาติ

สําหรับสถานที่ที่มีความยุงยากเรื่องเสียง หรือเมื่อบุคคลตองการยืนพูด
ตรงแทนอภิปราย ไมโครโฟนกานยาวหรือไมโครโฟนกานสั้นแบบ
ทิศทางเดียวคือวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด

เสริมสรางความคมชัด 
การออกแบบมีบทบาทสําคัญตอวิธีสื่อสารของบุคคล และสิ่งที่สําคัญ
คือการสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหมีการสนทนาอยางสรางสรรค 
นั่นคือเหตุผลที่ Bosch มุงมั่นทุมเททรัพยากรจํานวนมากในการ
คนควาวิจัยและพัฒนาการออกแบบทางกายภาพของอุปกรณการ
ประชุม DICENTIS แลวผลลัพธละ การออกแบบตามหลัก
สรีรศาสตรที่เหนือกวา ความงายในการใชงานที่ดีเยี่ยม และรูปลักษณ
ที่สวยงามและยังดึงดูด 

ทําใหการประชุมดําเนินไปตามเปา 
ระบบ DICENTIS ไดรับการออกแบบมาเพื่อทําใหโครงสรางและ
ประสิทธิภาพการประชุมมีความเหมาะสม คุณสามารถกําหนดการตั้ง
คาการอภิปรายพื้นฐานใหกับอุปกรณการประชุม DICENTIS เครื่อง
ใดก็ตามที่กําลังใชงานอยู การประชุมสามารถจัดการไดโดยผูปฏิบัติ
งานหรือประธานที่สามารถเปดหรือปดการประชุม เปดรอบการลง
คะแนนเสียงและตัดสินใจวาผูเขารวมคนใดที่สามารถพูด และจํานวนผู
ที่สามารถพูดไดพรอมกัน ประธานยังสามารถใชปุม Priority เพื่อเขา
ควบคุมไมโครโฟนของผูเขารวมทั้งหมดไดทุกเมื่อที่จําเปน

▶ ไมโครโฟนประสิทธิภาพสูงและการขจัดสัญญาณเสียงรบกวนย้อนกลับอัจฉริยะช่วยทําให้ได้เสียงพูดที่
ชัดใส 

▶ สามารถใช้งานลําโพงและไมโครโฟนพร้อมกันเพื่อให้ความชัดเจนของเสียงพูดที่ดีเยี่ยม 

▶ การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์อย่างเหมาะสม

▶ ฟังก์ชันการทํางานของการอภิปรายขั้นสูง เช่น ไฟแสดงสถานะ “อนุญาตให้พูด” เพื่อเข้าร่วมในการ
อภิปรายในทันทีเมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งาน
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อินเตอรเฟซที่สวยงาม
ชุดประชุมดิจิตอลมัลติมีเดีย DICENTIS ใชระบบปฏิบัติการ 
Android™ ที่เปนที่คุนเคยเพื่อใหอินเตอรเฟสที่สวยงามและนา
สนใจ และยังสามารถใชงานรวมกับแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง
หรือแอพพลิเคชันจากบริษัทอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประชุม ตัวอยางเชน การผสานรวมตัวควบคุมภายในหอง

การออกแบบที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ชุดประชุมดิจิตอลมัลติมีเดีย DICENTIS ที่สามารถใชงาน
อินเทอรเน็ตที่ดูดีมีสไตลออกแบบมาอยางสวยงาม ตามหลัก
สรีรศาสตร และเขากันไดดีกับทุกๆ การตกแตงภายใน อุปกรณ
มัลติมีเดียซึ่งเปดตัวครั้งแรกในป 2013 ไดกวาดรางวัลอันทรง
เกียรติมามากมาย รวมถึง Red Dot Design Award ในป 
2014 และ German Design Award ในป 2015 

ไดยินชัดทุกพยางค 
คุณภาพเสียงและความชัดเจนสุดพิเศษปลอยออกจากชุดประชุม
ดิจิตอลมัลติมีเดีย DICENTIS ไมวาวัสดุที่มาจะเปนเพลงหรือคํา
พูดก็ตาม การออกแบบดานเสียงพิเศษพรอมระบบลําโพงสอง
ทางในตัวสรางสเปกตรัมเสียงอยางเที่ยงตรง เทคโนโลยีที่สราง
ขึ้นโดย Bosch ชวยเพิ่มความเปนธรรมชาติใหเสียงมากขึ้น การ
ปรับอีควอไลเซอรขั้นสูงชวยเพิ่มประสิทธิภาพเสียงใหเหมาะสม
ทั่วทั้งหอง ขณะที่เทคโนโลยีการขจัดสัญญาณเสียงรบกวนยอน
กลับที่ชาญฉลาดจาก Bosch ชวยเพิ่มความชัดเจนจนถึงขีดสุด
เมื่อตองเพิ่มระดับเสียงใหสูงขึ้น 

เห็นทุกการแสดงออกทางสีหนา 
ระบบ DICENTIS รองรับการควบคุมกลองอัตโนมัติ และ
สามารถใชงานกลองสําหรับการประชุมของ Bosch ในการ
แสดงภาพความละเอียดสูง ซึ่งทําใหผูเขารวมประชุมสามารถ
เห็นหนาของผูพูดไดบนหนาจอของตัวเอง 

ใครเปนใครกันบาง 
ชองใสนามบัตรพรอมแถบแมเหล็กทางดานหลังของอุปกรณ
ทําใหผูเขารวมประชุมสามารถระบุไดวาใครกําลังพูดอยูไดอยาง
งายดาย ทางเลือกที่ใชไดอยางดี หากผูเขารวมประชุมยังไมรูจัก
กันกอนการประชุม

ชุดประชุมดิจิตอลมัลติมีเดีย DICENTIS
สื่อสาร ประทับใจ บันดาลใจ

▶ หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟความละเอียดสูงขนาด 7 นิ้ว ที่ใช้งานง่ายเพื่อยกระดับ
ประสบการณ์การประชุม 

▶ การออกแบบที่ทันสมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

▶ เครื่องอ่านการ์ดแบบ Near Field Communication (NFC) ในตัวสําหรับการระบุตัวตน
ของผู้เข้าร่วมและการลงคะแนนเสียงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมยังสามารถใช้บัตรลงทะเบียน
ที่มีอยู่ได้ด้วย

▶ ระบบลําโพงสองทางที่มอบความชัดเจนและคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

▶ คุณสามารถติดตามวิดีโอสดของผู้เข้าร่วมที่กําลังพูดบนหน้าจอของอุปกรณ์

▶ การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียกดูเอกสารเพื่อทําให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้ร่วมกันจะเป็น
ข้อมูลล่าสุดเสมอ และทําให้การแก้ไขในนาทีสุดท้ายทําได้ในทันที 

คุณสามารถติดตามการประชุมได
อยางงายดายและพูดไดในลักษณะ
ที่เปนธรรมชาติ ขอมูลทั้งหมดที่
คุณตองการอยูแคเพียงปลายนิ้ว

หนาจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟความ
ละเอียดสูงทําใหคุณสามารถเรียกขอมูล 
ออนไลน และดูเอกสารไดพรอมกัน 

ชองใสนามบัตรสําหรับ
การจดจําโดยงาย

ไมโครโฟนแบบถอด
ไดประสิทธิภาพสูง
ของ Bosch ให
คุณภาพเสียงที่คมชัด 

ชุดประชุมดิจิตอลมัลติมีเดีย DICENTIS 
ยังมีเครื่องอาน NFC ในตัวเพื่อการระบุตัว
ตนของผูเขารวมอยางรวดเร็ว ผูรวมประชุม
วางบัตรลงทะเบียนที่มีในบริเวณใกลๆ 
อุปกรณเพื่อระบุตัวตนกับระบบ

ระบบลําโพงสองทางเพื่อความชัดเจนที่
ยอดเยี่ยมและเสียงคุณภาพสูง 

ไฟแสดงสถานะ อนุญาตใหพูด จะ
สงสัญญาณใหผูรวมประชุมทราบวา
เขาสามารถพูดไดโดยทันทีเมื่อกดปุม
ไมโครโฟน

สรางแรงบันดาลใจในการโตตอบ 
อินเตอรเฟซผูใชแบบภาพกราฟกที่ใชงานสะดวกและหนาจอสัมผัส
ที่ใชงานงายของชุดประชุมดิจิตอลมัลติมีเดีย DICENTIS ยก
ระดับการโตตอบของผูเขารวมและความสะดวกของผูใช ผูเขา
รวมสามารถติดตามการอภิปรายในภาษาของตนเองไดเมื่อมีระบบ
แปลภาษาพรอมกัน อุปกรณมัลติมีเดียหนาจอสัมผัสผสานรวม

เสียง วิดีโอ ขอมูลการประชุม การเขาใชอินเทอรเน็ต และระบบ
การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกสที่สะดวกอยางยิ่งเขาไวดวย
กัน ทั้งหมดนี้ทําใหผูเขารวมประชุมสามารถมีสวนรวมในการ
ประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสามารถเขาถึงขอมูล
ที่เกี่ยวของหรืออินเทอรเน็ตบนหนาจอสัมผัสของตนเองได ขณะที่
ประธานยังคงมีการควบคุมเต็มรูปแบบ
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ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS 
แบบจอสัมผัส

ไมโครโฟนแบบถอดได
ประสิทธิภาพสูงของ 
Bosch ใหความชัดเจน
ของเสียงพูดที่คมชัดที่สุด 

ปุมควบคุมระดับเสียง
ของหูฟงแตละตัวทาง
ดานซายและขวาของ
อุปกรณ

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS แบบจอสัมผัส ยังมี
เครื่องอาน NFC ในตัวเพื่อการระบุตัวตนของผูเขารวม
อยางรวดเร็ว ผูรวมประชุมวางบัตรลงทะเบียนที่มีใน
บริเวณใกลๆ อุปกรณเพื่อระบุตัวตนกับระบบ

หนาจอสัมผัสที่มีชื่อของผูเขารวม
ประชุมเปนตัวอักษรในภาษาของ
ตนทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวาใคร
กําลังพูดอยูและใครอยูในรายการ
คําขอ หนาจอยังใชสําหรับการเลือก
ภาษาและการลงคะแนนเสียงอีกดวย

ไฟแสดงสถานะ “อนุญาตให
พูด” จะสงสัญญาณใหผูรวม
ประชุมทราบวาเขาสามารถ
พูดไดโดยทันทีเมื่อกดปุม
ไมโครโฟน

▶ หน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้วแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หัวข้อการประชุม ปุ่มลงคะแนนเสียง 
และการเลือกภาษา เพื่อประสิทธิภาพในการประชุมที่มากขึ้น

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

▶ การใช้แบบเป็นคู่ช่วยลดจํานวนอุปกรณ์ที่จําเป็นให้น้อยลง ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
พื้นที่ว่างบนโต๊ะห้องประชุมให้มากขึ้น

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS แบบ
จอสัมผัส มอบประสบการณในการ
ประชุมที่ใชงานงายและเสียงชัดเจน 
ไมวาจะมีผูเขารวมประชุมใชงาน
อุปกรณหนึ่งหรือสองคนก็ตาม 

การพูดเปนความสามารถเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น 
ดวยหนาจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟขนาด 4.3 นิ้ว ชุดประชุมดิจิตอล 
DICENTIS แบบจอสัมผัส จะแนะนําผูเขารวมประชุมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประชุม ซึ่งทําไดโดยการทําใหผูเขารวมประชุม
สามารถดูวาใครกําลังพูดและใครรออยูในคิว ซึ่งจะแสดงหัวขอ
การประชุมและทําใหผูเขารวมประชุมสามารถติดตามการประชุม
ที่ดําเนินอยูไดในภาษาของตนเอง นอกจากนี้ยังใหความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูลการลงคะแนนเสียงอีกดวย

พรอมกันสองภาษา 
ผูเขารวมประชุมสองคนสามารถใชชุดประชุมดิจิตอล 
DICENTIS แบบจอสัมผัส เครื่องเดียวซึ่งมอบการจัดการการ
อภิปราย การระบุตัวตน การลงคะแนนเสียง และการเลือกภาษา
ใหผูเขารวมประชุมดังกลาวทั้งสองคน ที่สําคัญคือผูเขารวม
ประชุมทั้งสองคนสามารถฟงการประชุมที่ดําเนินอยูไดในภาษา
ของตนเองผานทางหูฟง พวกเขาลงชื่อเขาประชุมดวยบัตร NFC 
และเลือกชองภาษาของตนเองในรูปแบบตัวอักษรของภาษานั้นๆ
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ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS 
แบบเลือกภาษา

การเลือกภาษาที่รวดเร็วและงายดาย 
เมื่อมีลามแปลภาษาการประชุม ผูรวมประชุมเพียงแคเสียบปลั๊ก
หูฟงและเลือกภาษาที่ตองการกอนการประชุมจะเริ่ม การเลือก
ภาษาใชงานงายมากเนื่องจากจะแสดงเฉพาะเมื่อตองการ
เทานั้น นอกจากนี้ยังมีตัวอักษรในภาษาของผูใชเพื่อใหผูรวม
ประชุมสามารถคนหาภาษาของตนไดอยางรวดเร็วและไมพลาด
ชวงเริ่มตนของการประชุม พวกเขาสามารถมีสมาธิอยูกับเรื่อง
ที่มีการอภิปรายกันอยูไดทันทีตั้งแตเริ่มตน

ทูอินวัน
อุปกรณแสดงชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS แบบเลือกภาษา 
ทําใหสามารถใชการระบุตัวตนเปนคูและการอภิปรายเปนคู 
พรอมการเลือกภาษาที่ใชรวมกันหนึ่งการเลือก

▶ ภาษาต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอเป็นตัวอักษรในภาษาของตน เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถค้นหาและ
เลือกภาษาของตนเองและมีสมาธิกับการประชุมได้

▶ เครื่องอ่านการ์ดแบบ Near Field Communication (NFC) ในตัวสําหรับการระบุตัวตนของผู้เข้า
ร่วมอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมยังสามารถใช้บัตรลงทะเบียนที่มีอยู่ได้ด้วย

▶ การใช้แบบเป็นคู่ช่วยลดจํานวนอุปกรณ์ที่จําเป็นให้น้อยลง ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มพื้นที่
ว่างบนโต๊ะห้องประชุมให้มากขึ้น

ปุมไมโครโฟนทําใหการ
เขารวม (คู) เปนไปได
โดยงาย 

ปุมหมุนควบคุมระดับเสียงชวยใหคุณ
ไดยินเสียงทุกพยางคเมื่อใชหูฟง 

ไมโครโฟนแบบกําหนด
ทิศทางประสิทธิภาพสูงของ 
Bosch ชวยปรับปรุงความ
ชัดเจนของเสียงและทําให
ผูรวมประชุมสามารถมีสวน
รวมไดในแบบทีเ่ปนธรรมชาติ

ความสามารถในการอานอักษร
และสัญลักษณในภาษาของผูใชได
เปนอยางดีบนหนาจอตัวเลือกชวย
ทําใหผูรวมประชุมเลือกภาษาของ
ตนไดอยางงายดาย

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS 
แบบเลือกภาษา ยังมีเครื่องอาน 
NFC ในตัวเพื่อการระบุตัวตน
ของผูเขารวมอยางรวดเร็ว ผูรวม
ประชุมวางบัตรลงทะเบียนที่มีใน
บริเวณใกลๆ อุปกรณเพื่อระบุตัว
ตนกับระบบ
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ดวยความงายดายในการใชงาน 
ไมโครโฟนที่มีความกลมกลืนและเสียงพูด
ที่ชัดใส ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS 
ทําใหแนใจวาผูเขารวมประชุมทุกคนจะ
สามารถมีสมาธิกับประเด็นที่ดําเนินอยูได

ปุมการลงคะแนนเสียงจะ
ปรากฏใหเห็นบนหนาจอก็ตอ
เมื่อประธานเปดขั้นตอนการลง
คะแนนเสียงเทานั้น ซึ่งทําใหผู
รวมประชุมมีสมาธิตอเนื่อง

ปุมที่มีสีสําหรับการลงคะแนนเสียง
จะติดสวางเมื่อถึงเวลาการลง
คะแนนเสียง

สัมผัสการออกแบบดานเสียงและ
การประมวลผลสัญญาณเสียง
ระดับพรีเมี่ยมดวยลําโพง Bosch 
คุณภาพสูง 

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS 
สําหรับลงคะแนนเสียง ยังมี
เครื่องอาน NFC ในตัวเพื่อการ
ระบุตัวตนของผูเขารวมอยาง
รวดเร็ว ผูรวมประชุมวางบัตร
ลงทะเบียนที่มีในบริเวณใกลๆ 
อุปกรณเพื่อระบุตัวตนกับระบบ

ดวยการกดปุม 
ผูรวมประชุมลงคะแนนเสียงโดยกดปุมที่มีสีติดสวางหนึ่งปุมบน
อุปกรณของตน ที่สําคัญคือปุมจะปรากฏก็ตอเมื่อมีการเปดลง
คะแนนเสียงโดยประธาน วิธีนี้ทําใหแนใจวาปุมตางๆ จะไมหันเห
ความสนใจของผูรวมประชุมระหวางการอภิปราย

การลงคะแนนเสียงแบบลับ
ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS สําหรับลงคะแนนเสียง ทําให
สามารถ “การลงคะแนนเสียงแบบลับ” ได ในการตั้งคานี้ LED 
การลงคะแนนเสียงจะถูกทําใหมองไมเห็นทันทีที่ผูรวมประชุม
ทําการลงคะแนนเสียง วิธีนี้ชวยใหแนใจวาผูรวมประชุมจะไมถูก
โนมนาวโดยการลงคะแนนเสียงของผูรวมประชุมที่อยูใกลเคียง 

▶ ปุ่มท่ีมีสีแบบสัมผัสสําหรับการลงคะแนนเสียงจะติดสว่างบนอุปกรณ์แต่ละตัวจําเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการ
ทํางาน ซ่ึงทําให้ผู้ร่วมประชุมสามารถทําการลงคะแนนเสียงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

▶ เคร่ืองอ่านการ์ดแบบ Near Field Communication (NFC) ในตัวสําหรับการระบุตัวตนของผู้เข้าร่วม
และการลงคะแนนเสียงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงผู้เข้าร่วมยังสามารถใช้บัตรลงทะเบียนท่ีมีอยู่ได้ด้วย 

▶ การลงคะแนนเสียงแบบลับได้รับการรองรับ ซ่ึงช่วยรับประกันว่าผลการลงคะแนนเสียงจะไม่ถูกโน้มน้าว

▶ อํานวยความสะดวกใหกับการประชุมพื้นฐานดวยไฟแสดงสถานะ “อนุญาตใหพูด” เพื่อมอบ
การใชงานที่แสนงายดายใหกับผูเขารวมประชุมทุกคน 

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS สําหรับลง
คะแนนเสียง

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS

ไฟแสดงสถานะ “อนุญาตใหพูด” 
จะสงสัญญาณใหผูรวมประชุม
ทราบวาเขาสามารถพูดไดโดย
ทันทีเมื่อกดปุมไมโครโฟน

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS ชวยใหผูเขารวมประชุมสามารถ
อภิปราย ลงทะเบียนขอพูด และฟงเสียงพูดระหวางการประชุม 
เหมือนกับชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS ยังมีฟงกชัน “อนุญาตให
พูด” ดวยเชนกัน เม่ือฟงกชันน้ีแสดงสถานะ ผูเขารวมประชุมสามารถ
เร่ิมตนการพูดไดทันทีท่ีกดปุม อุปกรณน้ียังรองรับการใชแบบคูโดย

การใชใบอนุญาตซอฟตแวร เพ่ือประหยัดคาใชจายและใหโซลูชัน
การประชุมท่ียืดหยุน เม่ือสถานท่ีจัดประชุมมีพ้ืนท่ีจํากัด คุณสามารถ
อนุญาตใหใชอุปกรณสําหรับการใชงานแบบคูได ดวยวิธีน้ีคุณจะ
สามารถติดต้ังอุปกรณไดอยางลงตัวพอดีโดยใชจํานวนอุปกรณเพียง
คร่ึงหน่ึงเทาน้ัน
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▶ ระบุผู้ใช้ - อุปกรณ์มาพร้อมเครื่องอ่าน NFC ที่รองรับบัตรต่างๆ เพื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
ในที่ประชุม 

▶ การใช้งานแบบคู่สําหรับการอภิปราย การระบุตัวตน การเลือกภาษา และการลงคะแนน
เสียง - ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีจํานวนอุปกรณ์น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานที่จัดประชุมที่มีพื้นที่จํากัด

▶ การเลือกภาษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถฟังการประชุมที่ดําเนินอยู่ได้ในภาษาของ
ตนเองผ่านทางหูฟัง 

▶ ข้อมูลการประชุมบนหน้าจอ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ระบุว่าใครกําลังพูดอยู่ - 
เพื่อการจัดการการประชุมที่ดียิ่งขึ้น

▶ การลงคะแนนเสียง - รวดเร็วและง่ายดายผ่านปุ่มที่มีสีบนหน้าจอ

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS แบบจอสัมผัส

อุปกรณ์ควบคุมแหล่งจ่ายไฟและสัญญาณเสียง DICENTIS
▶ จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ของระบบชุดประชุม DICENTIS ทั้งหมด
▶ การกําหนดค่าเครือข่ายให้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
▶ สามารถใช้งานกับอีเทอร์เน็ต (IEEE802.3) และมาตรฐาน OMNEO ได้อย่าง

สมบูรณ์แบบเพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของบริษัทอื่น
▶ รองรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
▶ รองรับการเดินสายสํารองเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบให้ถึงขีดสุด
▶ การขจัดสัญญาณเสียงรบกวนย้อนกลับอัจฉริยะ ระบบป้องกันเสียงสะท้อน และ

อีควอไลเซอร์ เพื่อคุณภาพเสียงสูงสุด
▶ โหมดสแตนด์บายสําหรับความมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
▶ อินพุตและเอาต์พุตสัญญาณเสียง

อุปกรณ์ควบคุมแหล่งจ่ายไฟ DICENTIS
▶ จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ของระบบชุดประชุม DICENTIS ทั้งหมด
▶ การกําหนดค่าเครือข่ายให้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
▶ สามารถใช้งานกับอีเทอร์เน็ต (IEEE802.3) และมาตรฐาน OMNEO ได้อย่าง

สมบูรณ์แบบเพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของบริษัทอื่น
▶ รองรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
▶ รองรับการเดินสายสํารองเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบให้ถึงขีดสุด
▶ โหมดสแตนด์บายสําหรับความมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณกลาง DICENTIS

▶ ระบุผู้ใช้ - อุปกรณ์มาพร้อมเครื่องอ่าน NFC ที่รองรับบัตรต่างๆ เพื่อลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมในที่ประชุม 

▶ การเลือกภาษา - ผู้เข้าร่วมประชุมจึงสามารถรับฟังในภาษาของตนเองได้เมื่อมี
ระบบแปลภาษาพร้อมกัน 

▶ การอภิปรายเป็นคู่ การระบุตัวตนเป็นคู่ - ผู้เข้าร่วมประชุมสองคนจึงสามารถใช้
อุปกรณ์เครื่องเดียวกันพร้อมกันได้

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS แบบเลือกภาษา

▶ ระบุผู้ใช้ - อุปกรณ์มาพร้อมเครื่องอ่าน NFC ที่รองรับบัตรต่างๆ เพื่อลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมในที่ประชุม 

▶ การลงคะแนนเสียง - รวดเร็วและง่ายดายผ่านปุ่มแบบสัมผัสสําหรับการลง
คะแนนเสียง 

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS สําหรับลงคะแนนเสียง

▶ ระบุผู้ใช้ - อุปกรณ์มาพร้อมเครื่องอ่าน NFC ที่รองรับบัตรต่างๆ เพื่อลง
ทะเบียนผู้เข้าร่วมในที่ประชุม 

▶ การเลือกภาษา - ผู้เข้าร่วมประชุมจึงสามารถรับฟังการประชุมในภาษาของ
ตนเองได้เมื่อมีระบบแปลภาษาพร้อมกัน 

▶ การลงคะแนนเสียง - รวดเร็วและง่ายดายผ่านปุ่มที่มีสีบนหน้าจอ 
▶ ข้อมูลการประชุมบนหน้าจอ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ระบุว่าใครกําลัง

พูดอยู่ - เพื่อการจัดการการประชุมที่ดียิ่งขึ้น
▶ ฟีดวิดีโอสด - สําหรับเนื้อหาที่แสดงเป็นภาพแบบเรียลไทม์ 
▶ แอพของบริษัทอื่น - สําหรับคุณสมบัติที่ยกระดับ 
▶ การดูเอกสาร - สําหรับการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างง่ายดาย 
▶ การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลหรือปรึกษาบุคคล 
▶ การดูงานนําเสนอ 
▶ AndroidTM-API สําหรับแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง

ชุดประชุมดิจิตอลมัลติมีเดีย DICENTIS

ไมโครโฟนประสิทธิภาพสูง
▶ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงของ Bosch ทําให้ได้เสียงพูดที่ชัดใส
▶ การออกแบบที่กลมกลืนช่วยทําให้ผู้พูดสื่อสารข้อความของตนได้ในลักษณะที่เป็น

ธรรมชาติ
▶ ทําให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

ไมโครโฟนแบบก้านยาวและก้านสั้น
▶ รุ่นที่มีก้านยาว 480 และ 310 มม.
▶ สําหรับสถานที่ที่ยากต่อการได้ยินเสียง
▶ เหมาะสําหรับแท่นยกพื้นที่บุคคลพูดขณะยืน

ไมโครโฟน DICENTIS
ทางเลือกระหวางไมโครโฟนแบบถอดได 3 แบบ:

▶ ทําให้ได้การอภิปรายที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ฟังก์ชัน 
“คําขอพูด” และฟังก์ชันการทํางานการอภิปรายแบบคู่ – ผู้เข้าประชุมจึง
สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวกันได้

ชุดประชุมดิจิตอล DICENTIS
ซอฟตแวร

ชุดซอฟต์แวร์ DICENTIS

ข้อตกลงการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ DICENTIS

▶ ความสามารถในการขยายระบบตามใบอนุญาตใช้งานทําให้ระบบรองรับการใช้
งานในอนาคตอย่างเต็มที่

▶ ซึ่งประกอบด้วยระบบที่ได้รับอนุญาตและซอฟต์แวร์ที่นั่ง
▶ ฟังก์ชันการทํางานของระบบใหม่ๆ ผ่านการอัปเกรดซอฟต์แวร์แทนการเปลี่ยน

ฮาร์ดแวร์ราคาแพง

▶ ทําให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุดและราบรื่นไม่สะดุด
▶ ติดตั้งการอัปเดตที่สม่ําเสมอ
▶ ทําให้มั่นใจว่าระบบจะเข้ากันได้กับแอพพลิเคชันที่ใช้งาน Windows® และ 

Android™ ภายนอก
▶ ข้อตกลงการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ต่ออายุได้เป็นระยะเวลา 1, 2 หรือ 5 ปี

▶ ทนทาน ทําให้การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเป็นไปอย่างปลอดภัย
▶ สามารถเก็บสายเคเบิลและอุปกรณ์การประชุมแปดตัวพร้อมไมโครโฟน

แบบถอดได้
▶ ภายในบุโฟมที่ตัดเป็นช่องพอดีกับอุปกรณ์ 
▶ บรรจุ นําออก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ง่าย
▶ ล้อเลื่อนเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก พร้อมหูหิ้วยึดจับแบบกัน

กระแทก สลักปลดแบบทริกเกอร์

กระเปาสําหรับอุปกรณ DICENTIS

คําอธิบายไอคอน

      การอภิปราย

      การอภิปรายเปนคู

การระบุตัวตน

การระบุตัวตนเปนคู

การลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงเปนคู

การเลือกภาษา

การเลือกภาษาเปนคู

การควบคุมรายชื่อผูเขารวมประชุม

ฟดวิดีโอสด

แอพของบริษัทอื่น

การดูเอกสาร

การเขาใชงานอินเทอรเน็ต

การดูงานนําเสนอ 
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ตํานานแหงคุณภาพและนวัตกรรม
กวา 125 ปที่ชื่อ Bosch โดดเดนทั้งในดาน
คุณภาพและความนาไววางใจ Bosch คือผูให
บริการระดับโลก ใหคุณเลือกใชเทคโนโลยีที่เปน
นวัตกรรมใหมๆ ที่ไดรับการรองรับดวยการ
บริการและการสนับสนุนที่มีมาตรฐานสูงสุด

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch มีความ
ภูมิใจในการนําเสนอโซลูชั่นตางๆ ที่หลากหลาย 
เชน ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบเตือนการบุกรุก 
ระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบสื่อสาร ซึ่งได
รับความไววางใจในการนําไปประยุกตใชงาน
ทั่วโลก ตั้งแตอาคารที่ทําการรัฐบาลและสถานที่
สาธารณะ จนถึงองคกรธุรกิจ สถานศึกษา และ
บานพักอาศัย

Bosch Security Systems 
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ DICENTIS 
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