Bosch DCN NG
Sınırsız iletişim...

Güçlü yeni yazılım paketiyle!
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Farklı olmak
için tasarlandı

Bosch Dijital Kongre Ağı (DCN) Yeni Nesil,

Dijital konferans yönetiminde yenilik

dijital konferans yönetiminin ayırt edici

Bosch DCN, çok yönlülüğü ile zaten dünya

yeni yüzüdür.

çapında tanınmaktadır ve DCN Yeni Nesil

Konferans gereksinimleriniz ne olursa olsun,

geleneği sürdürmektedir. Tartışma

Bosch DCN Yeni Nesil bu gereksinimleri

konferanslarından binlerce kişilik çok

karşılayabilir. Konferanslara estetik çekicilik,

dilli konferanslara uzanan uygulamalar için

güvenilirlik, esneklik ve kontrol getirerek.

idealdir. En basit seviyesinde, konuşma ve

Konferans sistem yönetiminde bir sonraki

dinlemeyi operatörsüz yönetir; en gelişmiş

seviyeye geçmenizi sağlar. Ergonomik

seviyesinde ise, en karmaşık uluslararası

etkinlik ve estetik çekicilik arasındaki

konferansları bile kolaylaştırmak ve yönetmek

doğru dengeyi kurmak için tasarımcılarımız,

için entegre bir iletişim altyapısı haline

delegelere, tercümanlara ve operatörlere

gelir. Bosch DCN Yeni Nesil ile, konferans

danıştılar ve onların önerilerine karşılık

sistemleri konusunda yılların deneyiminden

verdiler. Sonuç, kongre zincirindeki

yararlanırsınız. Güvenilir ve tanınmış

herkes için optimum memnuniyet.

bir ortağın güvencesine sahip olursunuz.
Ayrıca, dünyayı kapsayan bir destek

Bosch DCN Yeni Nesil ile rahat olabilirsiniz.

ağına güvenebilirsiniz.

Toplantınız emin ellerde.
Konferans düşündüğünüzde, Bosch'u düşünün.
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Gelişmiş
ve etkileyici
Esnek sistem tasarımı

Estetik tasarım

DCN Yeni Nesil Sistemi, olağanüstü esnek

Tasarım, insanların birbirleriyle

olacak şekilde tasarlanmıştır. Sisteminiz,

etkileşimlerinde önemli bir rol oynar;

geçişli bir konﬁgürasyonda, mevcut

yapıcı diyalogları teşvik eden bir ortam

ünitelere basit şekilde takılmış ekstra

oluşturmak için önemlidir. DCN Yeni

ünitelerle gereken şekilde küçük veya

Nesil, ince bir görünüm ve optimum

büyük olabilir. Sistem, daha fazla Merkezi

performansın mükemmel karışımını sunar.

Kontrol Ünitesi (CCU) eklendiğinde

Şık kontrol panelinin görünümü, samimi

4000'e kadar mikrofon konumu

bir his uyandırır. Gelişmiş akustik ve ekran

barındırabilir. Ayrıca, harici sistemlerle

teknolojisi uygulaması, konferansı takip

uyumluluk seviyesi son derece yüksektir.

ederken işitmeyi ve okumayı kolaylaştırır.
Tüm bunlar, işiniz açısından iyi bir haber
olan kullanıcı kolaylığı ve kontrolü sağlar.

Ethernet
Kontrol bilgisayarı

4
Integrus Yayıcı

3

1

Integrus Alıcılar

2
Video ekranı
Tercüman Masaları

Concentus
Dokunmatik ekran

Gömme Montaj Üniteler

1
2
3
4

Merkezi Kontrol Ünitesi
Digital Audio Expander Cihazı (ses günlüğü oluşturma)
Integrus Verici
CobraNet™ Ünitesi

Tartışma Üniteleri
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DCN Tartışma
Oy verme olanağı.
Bir mikrofon ünitesi,
tamamen özel tartışma
ve dil dağıtım olanağı
ile iki delege için
kullanılabilir.

DCN Tercüman Masası
31 tercüme ve konuşmacı
dili. Uyarı sesleri, görme
engelli tercümanlar için
onay sağlar.

DCN Concentus
Düz panel hoparlör,
akustik performansı
önemli ölçüde artırır.

DCN gömme montaj
Kolayca takılabilen
gömme montaj panelleri
kurulumu kolaylaştırır.
IF ödüllü tasarım.
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DCN Yeni Nesil sistem
DCN Yeni Nesil, küçük kalıcı bir sistemde veya düzenli olarak değiştirilmesi
veya değişen gereksinimleri karşılamak için genişletilmesi gereken büyük bir
konﬁgürasyondaki konferans ortamınızda tam kontrol sağlar. Uygulama yazılımı
ile veya yazılımsız çalışan bir merkezi kontrol ünitesine dayanır. Modüller ve
parçalar, eksiksiz ve özel bir sistem oluşturmak için tam esneklikle birleştirilebilir.

Çalıştırma kolaylığı
ve akustik performans
Concentus masa üstü üniteler
Tüm delege ve başkan üniteleri, akustik performansı
artırarak (20 kHz'e kadar) ve geri beslemeyi azaltarak
üstün konuşma anlaşılırlığı sunan yenilikçi düz panel
hoparlörlere sahiptir. Bazı modeller ayrıca, dil kanalı
seçiciler, kimlik kartı okuyucuları ve karmaşık Avrupa
dilleri ve Çince ve Japonca gibi simge tabanlı yazılar
dahil tüm standart Windows karakterlerini görüntüleyen
arkadan aydınlatmalı graﬁk LCD ekran sunar.

DCN
Yeni Nesil Concentus Düz
panel hoparlör
• Tüm frekanslarda sürekli yönelme
• Üstün ses kapsama
• Akustik geri beslemeyi büyük
ölçüde azaltma
• Yüksek kaliteli çoğaltım

İDEAL SES

Üç kişi için mükemmel
konuşma anlaşılırlığı
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konferansınızı sınıfının
zirvesine taşıyan
yeni esneklik
Gömme montaj çözümler
DCN Yeni Nesil gömme montaj üniteleri, masalara ve kol
dayanaklarına özel sabit kurulumların takılmasını sağlarken,
DCN Concentus konsolları ile aynı fonksiyonlara (LCD ekran
hariç) ve performans avantajlarına sahiptir. Şık ve kullanımı
kolay gömme montaj üniteler, basit şekilde bir çubuğa takılır
ve uygun uç kapaklarla tamamlanır.

Saygın iF ödülü
DCN Yeni Nesil gömme montaj serisi
ve mikrofonu, 2005 yılında saygın
iF ürün tasarım ödülü almıştır.
Değerlendirme için, 31 ülkeden
740 katılımcının yaklaşık 1900 ürün
sunduğu göz önüne alındığında bu,
büyük bir başarıdır.

DCN Tartışma Sistemi
Bosch DCN sistemleri, insanların
en geniş, en karmaşık uluslararası
salonlarda bile mükemmel şekilde
iletişim kurmasını sağlamakla
ünlüdür. DCN Tartışma Ünitesi,
iletişimin daha önemsiz veya kolay
olmadığı yerel belediye meclisleri
gibi daha küçük salonlara aynı
yüksek güçlü desteği sağlar.
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Daha küçük salonlar için
yüksek güçlü destek
Çekici ve uyarlanabilir tasarım

Mükemmel ses kalitesi

DCN Tartışma Ünitesi, bir delege

Her ünite, iki kulaklık bağlantısına

ünitesinden bir başkan ünitesine

sahiptir, böylece her iki delege

kolaylıkla dönüştürülebilir; böylece

konuşmacıyı eşit derecede duyabilir.

başkanlar istedikleri yere oturabilir.

Ayrıca üniteler, cep telefonlarından

Yüksek ses kalitesi ve her delege

etkilenmez. Delegeler, DNC konferans

için ayrı tercüme kanalının keyﬁni

sisteminde herhangi bir ses

çıkararak, her mikrofonu iki delege

bozulması olmaksızın cep telefonlarını

kullanabilir. Ünite ayrıca, tam ölçekli

toplantı boyunca açık tutabilirler.

elektronik oylama sağlar. DCN

DCN Tartışma Ünitesi ile kullanıcılar,

Tartışma Ünitesi, masa üstü ünitesi

her zaman doğru ses seviyesinde

veya dahili ünite olarak eşit verimde

net ses elde ederler.

çalışır. Bu üniteler, çeşitli çerçevelerle
açık ve koyu taban renkleriyle
bulunmaktadır, bu nedenle her dekora
mükemmel şekilde uyum sağlarlar.

• Delege ve başkan ünitesi bir arada
• Aynı anda iki kişi için ayrı kanallar
• Kolay ve sezgisel kullanım için ergonomik tasarım
• Elektronik oylama
• 31’e kadar tercüme dili ile çok sayıda
katılımcı için
• Sabit veya çıkarılabilir mikrofon
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Dil engellerini
aşmak

HiFi kalitesinde tercüme kanalları
32’ye kadar dil kanalı ile DCN Yeni Nesil,
uluslararası konferans dünyasının en
zorlu gereksinimlerini kolaylıkla karşılar.
Delegeler, hepsi gerçek HiFi ses
kalitesinde sağlanan konuşma dilini
veya 31 tercümeden birini seçebilir.
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Ergonomik şekilde tasarlanmış tercüman

Daha fazla tercüman memnuniyeti daha

masası, tercümanlar için güçlü ve

yüksek kaliteye yol açarak, toplantı

sezgisel bir araçtır. Masaüstü ünitesi

mekanınızın ününü artırır. Masa, sistem

veya masaya gömme ünite olarak

kablolarına takılır (otomatik olarak

uygundur Tercümanların görevini

tanınır), güç sağlanır ve kullanıma

kolaylaştırma ve daha az yorucu hale

hazırdır. Bunun anlamı, çok odalı

getirme üzerine yapılmış kapsamlı bir

bir toplantı mekanındaki her odada,

araştırmanın ardından tasarlanmıştır.

günlük olarak, tercüme edilen dil

Düğmelerin mantıksal konumu ve

sayısını değiştirebileceğinizdir.

sesli geri besleme olanağı nedeniyle

Ek tercüman masaları, ekstra dil

özellikle görme engelli kullanıcılar

kapasitesi sağlamak için kolaylıkla

için kullanışlıdır.

eklenir.
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Mükemmelliğin
dili

32 kanal dağıtımı
Çok dilli bir konferansın önemli taraﬂarından biri de
dil dağıtım sistemidir. DCN Yeni Nesil delege konumları
kolaylıkla, kablolu, gömme montajlı kanal seçim
panelleriyle donatılabilir. Bu panel, herhangi bir
tercüme veya konuşma dili seçimine olanak tanır.
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Kablosuz rahatlık için Bosch ayrıca,

Tercüme edilen diller, kızılötesi ile cep

aydınlatma sistemleri ve parlak güneş

boyutunda alıcılara dağıtılarak konferans

ışığından etkilenmeyen dijital kızılötesi

delegelerine, kulaklıklarında seçilen

bir dil dağıtım sistemi olan Integrus’u

dildeki tercümeyi dinlerken tam hareket

sunar. Çok yüksek sinyal-parazit oranı

özgürlüğü sağlar. Ek olarak kızılötesi

ve dahili hata düzeltme özelliği sayesinde

aktarım, sinyaller duvarlardan veya

kristal berraklığında ses üretir.

tavandan geçmediği için gizliliği artırır.
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Daha fazla kapasite
için yazılım kontrolü

Güçlü yeni yazılım paketi!
Bosch DCN Konferans Yazılım Paketi şimdi, müşterilere daha fazla
kontrol ve özelleştirme olanağı sağlıyor. Operatör, konﬁgürasyon
uygulaması ile başlayarak, her toplantı için tüm gereksinimleri
ve gerekli yetkileri kolayca ayarlayabilir: sinoptik düzen, delegeler,
gündem, konuşmacıların listesi ve oylama oturumları. Çeşitli veri
çıkış seçenekleri ve neredeyse tüm fonksiyonlar için erişim kontrolü
ile bu paket, hemen hemen tüm koşullar için uyarlanabilir.

Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU),
delege ünitelerini, başkan ünitelerini
ve tercüman masalarını DCN kabloları
yoluyla kontrol eder ve kayıpsız,
yüksek hızlı ﬁber optik kablo yoluyla
çevre ekipmanlarıyla iletişim kurar.

DCN Yeni Nesil | 15

Tüm paket önemli ölçüde ergonomiktir,
dokunmatik ekran için optimize edilmiş
operatör uygulaması, gerçek zamanlı sistem
yönetimini mümkün olduğunca sezgisel
hale getirir. İçeriksel yardım dosyaları anında
destek sağlar ve yazılım tasarımı, renk körü
kullanıcıları bile hesaba katar.
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Kapsamlı oylama
ve kayıt fonksiyonu

Çok yönlü oylama
DCN Yeni Nesil, standart parlamento
tarzı oylama olanakları sunar. Özel
uygulama yazılımını kullanarak olanaklar,
izleyici tepkisi, çoklu seçenek ve izlenme
oranı oylamasını kapsayacak şekilde
genişletilebilir. Komutlar, sonuçların
konferans salonundaki bir video
monitöründe veya özel bir metin
ekranında anında görüntülenmesine
olanak tanıyacak şekilde önceden
hazırlanır. Başkan veya operatör her
zaman, oylamayı başlatma, durdurma
ve iptal etme konusunda tam denetime
sahiptir.
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Delege kaydı ve kimlik tanıma
Konferans katılımcıları, kimlik kartını,
Concentus ünitesine gömme monte ve
entegre edilmiş veya konferans salonu
girişinde bulunan bir kart okuyucuya
sokarak mevcudiyetlerini kayda geçirebilirler.
Delege ünitelerindeki düğme, kolay kayda
(tanımlamasız) olanak tanır. Ayrıca, uygun
bir kimlik kartına sahiplerse veya yetkili
bir PIN kodu girdilerse delegelerin, sadece
bazı mikrofon ve kontrol fonksiyonlarını
kullanabilmesini belirlemek mümkündür.
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Ses ve video
genişletme

Ses genişletme

Kamera kontrolü - konferans

Ses günlüğü oluşturma, uzaktan tercüme,

sistemlerinde ekstra boyut

bir odadan diğerine ses taşıma veya dağıtma,

Sadece ilgi uyandırmak ve dikkati odaklamakla

DCN Yeni Nesil’in bir parçası olan audio

kalmayan, aynı zamanda katılımcılara ve

expander cihazlarını (analog veya dijital)

gözlemcilere (basın gibi) kimin konuştuğunu

kullanarak, görece uzun mesafelerden ve ﬁber

bildiren görsel bir boyuttur. DNC Yeni Nesil,

optik kablo yoluyla kayıpsız olarak mümkündür.

konuşmacıyı ana salondaki, lobideki, tercüman

Sinyal işleme ve güçlendirme elemanlarının

kabinlerindeki, dinlenme odalarındaki veya

tesis geneline dağıtıldığı ses sistemleri kurma

herhangi bir yerdeki monitörlerde ve

isteği artmaktadır. Bu nedenle DCN Yeni Nesil,

projeksiyon ekranlarında otomatik olarak

hızlı bir Ethernet ağı üzerinden sıkıştırılmamış

gösterebilir. Konuşmacının adı ve ek bilgiler

gerçek zamanlı dijital ses dağıtımında sektör

de ekranda yer alabilir. Kamera kontrolü

lideri bir teknoloji olan CobraNet™ ile kolayca

otomatiktir, bu nedenle sürekli operatör

arabirim oluşturur.

dikkati gerekmez. Bu uygulama için Bosch
AutoDome® kameralar idealdir.
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DCN

DCN

DCN

Concentus

Gömme montaj

Toplantı

Avantajlar

Özellikler

Planlanmış tartışma

Toplantı sistemi

•

•

•

Farklı diller

Tercüme

•

•

•

Operatör kontrolü

PC, dokunmatik ekran

•

•

•

Bilgi görüntüleme

Geniş ölçekli ekranlar

•

•

•

Kimin konuştuğunu görün

Kamera kontrolü

•

•

•

Oylama

Oylama düğmeleri

•

•

•

Erişim kontrolü

Çipli kartlar, PIN

•

•

Özel görüşme

Dahili haberleşme

•

•

Mesajlar

Delege LCD ekranı

•

Sistem karşılaştırma tablosu
Konferansınız veya toplantınız için mükemmel
DCN sistemi hangisi? Yukarıdaki bilgiler farklı
özellikleri karşılaştırmanıza ve
gereksinimlerinizi en iyi karşılayacak olan
DCN sistemi seçmenize yardımcı olacaktır.

Yaratıcılık ve Kalite Geleneği
Bosch markası, 100 yıldan uzun
bir süredir dünyanın her yerinde
kalite ve güven ile birlikte anılıyor.
Dünya çapında bir marka olan Bosch,
yüksek hizmet ve destek anlayışıyla
yenilikçi teknolojiler sunmaktadır.
Bosch Güvenlik Sistemleri tüm
dünyada kamusal, kurumsal ve
konut ihtiyaçlarına yönelik elektronik
güvenlik sistemleri ile genel
seslendirme ve kongre-konferans
çözümleri sunmaktadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri
Daha fazla bilgi için lütfen
www.tr.boschsecurity.com
adresini ziyaret ediniz veya
guvenliksistemleri@tr.bosch.com
adresine mail atınız.
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