Effectieve vergaderingen
in bestuurskamers
Toepassingsinformatie

DICENTIS-conferentiesysteem

Bestuursvergaderingen vinden vaak plaats in stijlvolle bestuurskamers, waarbij de deelnemers
zich op verschillende locaties bevinden. Soepele integratie met videoconferentieapparatuur
is nodig om efficiënte discussies en besluitvorming te garanderen. Daarvoor is het DICENTISconferentiesysteem precies de juiste oplossing. Ontdek hoe DICENTIS ideaal is voor
bestuurskamers.
Modern ontwerp en uitstekende audiokwaliteit
De uitstekende ergonomie en superieure akoestische
eigenschappen van het multimedia-apparaat worden
gecombineerd met een esthetisch design dat in
ieder interieur past, van monumentale panden
tot ultramoderne gebouwen. Specifieke aandacht
is besteed aan het elegante touchscreen van het
apparaat en de onopvallend geplaatste microfoon.
Het multimedia-apparaat is voorzien van een
geïntegreerd tweeweg luidsprekersysteem, dat het

geluidsspectrum nauwkeurig reproduceert. Dit leidt tot
natuurlijk klinkende en goed verstaanbare stemmen.
Alle informatie binnen handbereik
Aangepaste apps kunnen worden geïntegreerd in het
open platform van het DICENTIS-multimedia-apparaat
om specifieke inhoud te bieden, zoals live informatie
over aandelenkoersen, mediastreams, voorraadrapporten of prijslijsten. Deze apps kunnen zelfs de verlichting, airconditioning, projectiescherm etc. bedienen.

Typische functies die vereist
zijn voor bestuurskamers

Weergave van
presentaties

DICENTIS slaat een brug
Het systeem ondersteunt automatische
camerabesturing, wat de betrokkenheid bij de
vergadering vergroot. Hiermee kunnen deelnemers
het gezicht van de luidspreker zien op het
touchscreen van het multimedia-apparaat. Bovendien
kunnen de audio en video van het systeem worden
gebruikt voor videoconferentie-oplossingen van
derden. Aan vergaderingen in bestuurskamers
nemen vaak mensen deel die zich buiten het bedrijf
bevinden; dit maakt vergaderingen op meerdere
locaties veel persoonlijker.

Internettoegang

Live
videofeed

Weergave van
documenten

Vlotte discussies en snelle besluitvorming
De voorzitter kan discussies beheren en stemrondes
activeren vanaf het DICENTIS-multimedia-apparaat.
Gekleurde stemknoppen lichten op, waardoor
deelnemers gemakkelijk en snel kunnen stemmen.
Stemresultaten kunnen worden weergegeven op
het touchscreen van de apparaten of op het grote
scherm en stemrapporten kunnen automatisch
worden gegenereerd voor nog meer transparantie.
Optioneel kan elke tablet worden gebruikt om
discussies te beheren via de intuïtieve synoptische
microfoonbediening. Deelnemers kunnen zien wie
er aan het woord is en wie er in de rij staat op het
gebruiksvriendelijke touchscreen van het apparaat.

Apps van
derden

Systeemonderdelen
Voorzitter
▶
▶
▶

Multimedia-apparaat (DCNM-MMD2) om de vergadering
te beheren met directe toegang tot de vergaderinhoud(1)
High-directive microfoon (DCNM-HDMIC)(2)
Licentie voor stemmen bij 1 stoel (DCNM-LSVT)(3)

Deelnemers
▶
▶
▶

Multimedia-apparaat (DCNM-MMD2) voor directe
toegang tot de inhoud van de vergadering en het internet(1)
High-directive microfoon (DCNM-HDMIC)(2)
Licentie voor stemmen bij 1 stoel (DCNM-LSVT)(3)

Centrale apparatuur
▶
▶
▶
▶

Audioprocessor en powering switch (DCNM-APS2)
om audio en voeding van alle systeemapparaten te beheren
Powering switch (DCNM-PS2) als extra voeding
voor grotere systemen
Systeemserver (DCNM-SERVER) om de DICENTISservices uit te voeren
Softwarelicentie voor systeemserver (DCNM-LSYS)

Optionele softwarelicenties

▶
▶

Stemmen

▶
▶
▶

Voorbereiding van vergadering en beheer van
licenties (DCNM-LMPM)
Voorbereiding van de stemming en licentiebeheer
(DCNM-LVPM)
Licentie voor camerabesturing (DCNM-LCC)
Presentatorlicentie (DCNM-LMS)
Softwareonderhoudsovereenkomst (DCNM-xSMA)

Accessoires
▶
▶
▶

Camera van derden(4)
Switch van derden
Systeemkabel (DCNM-CBxx) systeemnetwerkkabel voor
het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten

(1) Kan worden uitgebreid met stemmen,
identificatie en taalkeuze
(1) Andere opties:
Microfoon met lange steel (DCNM- MICL)
Microfoon met korte steel (DCNM-MICS)
(3) Optioneel
(4) Kan worden uitgebreid met ondersteuning
voor ONVIF-compatibele IP-camera's,
Sony- en Panasonic-camera's met CGIprotocollen via een DICENTIS-licentie voor
camerabesturing (DCNM-LCC)
Raadpleeg altijd uw plaatselijke contactpersoon
van Bosch voor de vereiste configuratie.

Ook geschikt voor gemeenteraden, parlementen en
congrescentra

Waarom zou u het op IP gebaseerde
DICENTIS-conferentiesysteem kiezen?
Niet-gecomprimeerde digitale audio voor alle systeemonderdelen leidt tot
prestaties van
het hoogste
niveau

superieure, latentievrije audio voor maximaal 100 talen

De gestandaardiseerde IP-technologie en het op software gebaseerde
ecosysteem zorgen voor een betrouwbare, schaalbare en toekomstbestendige
voorbereid op
de toekomst

conferentieoplossing

Internationaal erkende versleuteling en open standaard
beveiligingstechnologie garanderen de beste bescherming tegen aﬂuisteren,
veilig

onbevoegde toegang en datamanipulatie

Afgestemd op uw behoeften - klein of groot, standalone of geïntegreerd in
aanvullende oplossingen, die allemaal de systeemconfiguratie van uw keuze
flexibel

ondersteunen

Maakt gebruik van standaard IT-infrastructuur, serverruimte, bestaande IT-kennis
en maakt onderhoud op afstand mogelijk om de kosten te verlagen
kostenefficiënt
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