Opstelling van een
enkele vergaderruimte,
meerdere deelnemers
op afstand verbinden
De onderstaande systeemtekening is standaard geselecteerd. Volg 5 eenvoudige instructies om toegang te krijgen tot alle informatie over de vereiste applicatieconfiguratie:
1. Kies de opstelling van uw voorkeur voor vergaderingen op afstand.
2. Bekijk de verschillende systeemelementen en aansluitingen in het schema en de boodschappenlijst.
3. Klik op de afzonderlijke Bosch-systeemelementen in het diagram om een directe link naar de productdatabladen te openen.
4. Klik op de afzonderlijke systeemelementen van derden in het diagram om toegang te krijgen tot de links naar de ondersteunde en aanbevolen producten.
5. Klik de knop "configuratietips" voor een optimale configuratie van audio- en videokwaliteit.
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DICENTIS Wireless conference oplossing in een vergaderruimte met één camera
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De links naar de websites van de ondersteunde producten van derden zijn onderhevig aan wijzigingen.
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Extra informatie

DICENTIS Audio processing en powering switch

Levert stroom aan de conferentieapparaten en is verantwoordelijk voor het routeren, besturen en verwerken van de audiosignalen.

DICENTIS Server

Het hart van IP-conferencing, waarbij alle DICENTIS-services worden uitgevoerd op een vooraf geconfigureerd, virusbestendig
en gebruiksklaar platform.

DICENTIS Multimedia devices

Andere opties zijn DICENTIS Discussion device met touchscreen, taalkeuze, stemmen of eenvoudige discussie.
Kies tussen een insteekbare microfoon met korte steel, lange steel of high-directionele microfoon.

Videocamera van derden

High-definition IP PTZ-videocamera's met ONVIF, Sony CGI-protocol of Panasonic HD Integrated Camera Interface-specificaties
1.06 worden allemaal ondersteund. DICENTIS is ook compatibel met camera's met HDMI- of SDI-uitgang. (zie gedetailleerd
overzicht in systeeminstellingen)

Video switcher van derden

Ondersteunde HD-SDI video switchers: TvOne CORIOmatrix, TvOne C2-6204A, Kramer MV-6.

Lokale display van derden

Alle beeldschermen met HDMI-poort of Windows draadloze beeldschermen worden ondersteund.

AV bridge van derden

Kies een passende AV bridge afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruikte laptop en het beleid van uw
organisatie. Aanbevolen: Blackmagic Design Web Presenter (of) Vaddio AV bridge.

Laptop voor samenwerking van derden

Alle momenteel gebruikte Windows- of Apple-computers met online samenwerkingssoftware worden ondersteund.

Internetverbinding
Deelnemers op afstand met laptop en
headset

Alle momenteel gebruikte Windows- of Apple-computers met online samenwerkingssoftware worden ondersteund.
Standaard headsets met USB-aansluiting ondersteund door de laptop van de deelnemer. De laptop in de vergaderruimte
draait op hetzelfde communicatieplatform als de laptop van alle deelnemers.

Video encoder van derden + DICENTIS

Elke standaard "HDMI naar H.264" video-encoder maakt het mogelijk om de videostream op het DICENTIS Multimedia
device te zien. Aanbevolen: Epihan VGADVI-omroep (of) Extron SMP111 (DICENTIS release 3.4 en hoger).

licentie voor het delen van media (alleen voor
videostreams naar het scherm van het DICENTIS
Multimedia device)

