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u Toplantı ve Gündem

u Kullanıcı yönetimi

u İstemci sunucu çözüm

u Microsoft Windows 7 için optimize edilmiştir

u Çevrimdışı konfigürasyon

DCN‑SW Konferans Yazılımı Ana Modülü, diğer tüm
modüllerin üzerinde çalıştığı bir platform olarak
kullanılır. Temel fonksiyonlar ürünle birlikte
sağlanmaktadır; ihtiyaca göre başka fonksiyonlar da
eklenebilir.

Sistem Bilgileri

DCN‑SW Konferans Yazılımı Ana Modülü, istemci
sunucu çözümü olarak tasarlanmıştır ve dört yazılım
bileşeninden oluşur:

• Bu sunucu, DCN Yeni Nesil Sistem veya DCN Kablosuz
Toplantı Sistemi için yönetim, kontrol ve izleme
olanaklarını sağlar.

• Konfigürasyon uygulaması, sistem kurulumu ve
toplantı hazırlığı olanaklarını sağlar.

• Operatör uygulaması, sistem izleme ve toplantı
kontrol olanaklarını sağlar.

• Yazdırma uygulaması, oylama sonuçlarının yazılması
olanağını sağlar.

Tüm DCN‑SW uygulamaları ayrı bilgisayarlarda
çalıştırılabilir ve birbiriyle sorunsuz olarak entegre
edilebilirler ancak bu gerekli değildir. Bu, farklı
kullanıcı ve/veya bilgisayarlara fonksiyon atanmasına
olanak sağlar - örneğin; bir ya da daha fazla kullanıcının
kurulumu konfigüre etmesine ve delegeleri
kaydetmesine (konfigürasyon uygulaması) izin
verilirken, bir başka kullanıcının ayrı bir bilgisayardan

toplantıyı kontrol etmesine (operatör uygulaması) izin
verilebilir. Bağlamsal yardım dosyaları tüm uygulamalar
için anında destek sağlar.
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1 DCN‑SW Sunucusu

2 Oylama sonuçlarını yazdırma uygulaması

3 Uzaktan Konfigürasyon uygulaması

4 Uzaktan Operatör uygulaması (Çoklu PC lisansı gerekir)

5 Dokunmatik ekran

6 Ethernet bağlantıları



7 CCU2 (tek)

8 CCU2 (ana)

9 Bosch optik ağı
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CCU2 (yedek)

Fonksiyonlar

Sunucu
• Konferans verilerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi
• Arka planda çalışır ve tüm uygulamaları birbirine

bağlar.
• SQL veritabanı tüm verileri ve ayarları saklar.
• Veritabanı bağlantısı ve sistem bağlantısı durum

raporu.
• Hızlı diagnostik için hata kaydı.

 

Konfigürasyon uygulaması

 

• Son derece ergonomik olmasını sağlayan kolay, adım
adım ön konfigürasyon.

• Çevrimdışı sistem konfigürasyonu.
• Yönetici kullanıcı yönetimi: görüntüleme ve kontrol

hakları gibi grup ayrıcalıklarına sahip kullanıcıların ya
da kullanıcı gruplarının tanımlanması.

• Kurulum sistemi ayarları: koltukların ve sinoptik
düzenlerin tanımlanması.

• Operatör toplantı hazırlığı: oylama şablonları, katılımcı
delegeler, her toplantı için yetkiler, gündem,
konuşmacıların listesi ve oylama işlemleri.

 

Operatör uygulaması.

 

• Tam toplantı kontrolü.
• Optimum dokunmatik ekran.
• Şerit teknolojisi kullanıcıya tüm ana fonksiyonların bir

grafik sunumunu vererek, son derece sezgisel bir
kullanım olanağı sunar.

• Fonksiyonlar, kullanıcı haklarına ve sistem lisansına
bağlıdır.

• Sinoptik mikrofon kontrolü, oylama sonuçları, ayrı
mikrofon hassasiyet kontrolü, pil durumu ve sinyal
durumu.

• Ergonomik tasarımlı sinoptik şekiller ve
gölgelendirmeler, renk körü kişilerin farklı durumları
ayırt edebilmesine yardımcı olur.

• Ön konfigürasyon ayarlarının yapılması için
konfigürasyon uygulamasına anında geçiş sağlayan
hızlı bağlantılar.

 

Yazdırma uygulaması
• Oylama sonuçlarının otomatik olarak yazdırılması.

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Lisans
DCN‑SW lisansla etkinleşir ve temel mikrofon kontrol
işlevli sinoptik kontrol içeren bir onay koduyla birlikte
gelir. Aktivasyon, lisans Internet sitesi üzerinden
yapılır.
Operatör uygulamasının konferans sistemini kontrol
edebilmesi için lisans gerekirken, konfigürasyon
uygulaması ek lisanslardan bağımsız olarak
kullanılabilir.
Operatör uygulamasını ayrı bir bilgisayarda çalıştırmak
için DCN‑SWMPC gerekir.

İçerdiği parçalar

Adet Parça

1 DVD içeriği:

2 | DCN‑SW Konferans Yazılımı Ana Modülü



 DCN‑SW Konferans Yazılımı Ana Modülü

 Sinoptik kontrolü içeren onay kodu

 Tüm bileşenleri (Sunucu, Konfigürasyon, Operatör ve
Yazım uygulaması) desteklenen tüm dillerde seçerek kuran
kurulum sihirbazı

Teknik Spesifikasyonlar

Maksimum istemci PC sayısı 20

Desteklenen işletim sistemi Windows 7 Home Premium (32
ve 64 bit) veya üzeri
veya
Windows Vista Home Premium
(32 veya 64 bit) veya üzeri
Tümü en yeni servis paketleri ve
güncellemelerle.

İstemci bilgisayarları için açık TCP
port gerekir

9461

Bilgisayar gereksinimleri  

      Tekli CCU Çift çekirdekli işlemci (2,66 GHz)
ve tek bilgisayar sistemleri ve
çoklu bilgisayar sistemlerindeki
sunucu bilgisayar için 2 GBayt
dahili bellek.
Çift çekirdekli işlemci (2,66 GHz)
ve çoklu bilgisayar
sistemlerindeki istemci
bilgisayarlar için 1 GBayt dahili
bellek.

      Çoklu CCU Dört çekirdekli işlemci (2,40
GHz) ve tek bilgisayar sistemleri
ve çoklu bilgisayar
sistemlerindeki sunucu bilgisayar
için 2 GBayt dahili bellek.
Çift çekirdekli işlemci (2,66 GHz)
ve çoklu bilgisayar
sistemlerindeki istemci
bilgisayarlar için 1 GBayt dahili
bellek.

Sipariş Bilgileri

DCN‑SW Konferans Yazılımı Ana Modülü
Tüm diğer Konferans yazılımı modüllerinin üzerinde
çalıştığı bir platform.
Sipariş numarası DCN-SW

Yazılım Aksesuarları

DCN‑SW‑E Konferans Yazılımı Ana Modülü E Kodu
Tüm diğer Konferans yazılımı modüllerinin üzerinde
çalıştığı bir platform. Elektronik yetkilendirme kodu.
Sipariş numarası DCN-SW-E
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