Profiteer van de perfecte
combinatie van een Bosch
conferentiesysteem met
een oplossing voor
vergaderen op afstand
De oplossing op afstand zorgt voor een gemakkelijke
integratie van standaardcomponenten in het Bosch
conferentiesysteem.
Het systeem vergemakkelijkt het bijwonen van
vergaderingen vanuit huis wanneer de behoefte het
grootst is, bijvoorbeeld wanneer reizen verboden is
vanwege kosten- / tijdbesparingen of overheidsbeperkingen tijdens een pandemie.
Automatische camerabesturing verhoogt altijd de
betrokkenheid bij vergaderingen. Het stelt alle
deelnemers in staat het gezicht van de spreker te
zien, wat resulteert in een bijna face-to-face
vergaderervaring.
Audiokwaliteit is altijd de grootste uitdaging bij
vergaderingen op afstand. Deze conferentie-oplossing
biedt optimale audiokwaliteit dankzij speciale
conferentiemicrofoons en luidsprekers voor elke
deelnemer.

Gemakkelijk vergaderen op afstand
Interactieve applicatieconfiguratietool
In een ideale wereld vinden ontmoetingen persoonlijk
plaats. Om verschillende redenen - ziekte,
zwangerschapsverlof, reisverbod vanwege
kostenbesparingen of overheidsbeperkingen zoals
Covid-19-richtlijnen voor fysieke afstand - is dit
misschien niet altijd mogelijk. Bij deze vergaderingen
op afstand is de audiokwaliteit is vaak twijfelachtig en
in bijeenkomsten met veel deelnemers is het vaak
moeilijk om te zien wie er aan het woord is.

Dit is precies waarom het maximaliseren van de
mogelijkheden van oplossingen op afstand belangrijker
wordt. We hebben goede en toegankelijke oplossingen
nodig die vergaderingen op afstand zo natuurlijk en
efficiënt mogelijk maken.
Bosch biedt een breed scala aan conferentieoplossingen die eenvoudig kunnen worden aangesloten
op alle vergaderoplossingen op afstand. Deze bieden

niet alleen de perfecte oplossing voor audiodistributie op afstand,
maar kunnen ook videodistributie op afstand vergemakkelijken.
Of vergaderdeelnemers op afstand zijn verbonden met een
vergaderruimte of meerdere vergaderruimten met elkaar zijn
verbonden, het concept blijft hetzelfde: de bedienings- en
conferentieapparatuur van een Bosch conferentiesysteem kan
worden gebruikt in combinatie met externe conferentieplatforms
van derden.
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Opstelling van een enkele vergaderruimte,
meerdere deelnemers op afstand verbinden

Oplossingscomponenten
of voor het eenvoudigere, kosteneffectief CCS 1000 D
Digital Discussion System. Bij het waarborgen van de
integriteit van het gebouw, snelle installatie en uitval,
is het op wifi gebaseerde DICENTIS Wireless
Conference System de perfecte match.

Alle Bosch conferentie-oplossingen kunnen in de
vergaderruimte worden gebruikt. Afhankelijk van de
behoeften van uw organisatie kunt u kiezen voor het
toekomstbestendige en volledig functionele
IP-gebaseerde DICENTIS Conference System,

CCS 1000 D Digital Discussion
System, de plug-and-play kosteneffectieve oplossing voor kleine tot
middelgrote vergaderingen

DICENTIS Wireless Conference
System (DICENTIS W), de op wifi
gebaseerde conferentieoplossing met
de meest flexibele zitindeling

DICENTIS Conference System,
de unieke IP-gebaseerde vergaderoplossing die meegroeit met uw
behoeften

In deze eerste opstelling zijn
de deelnemers op afstand
uitgerust met een webcam en
een headset en volgen ze
allemaal de procedure op
hetzelfde externe
vergaderplatform als in
de vergaderruimte.
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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
▶ Handige opname
▶ Native ondersteuning voor
HD-camera
▶ Geavanceerde configuratie en
controle
▶ Ingebouwde onderdrukking van
akoestische feedback
▶ Energiebesparende modus

▶ Standaard wifi-technologie
▶ Geen audio-interferentie
▶A
 pparaten voor deelnemers
aanraakscherm
▶ Echte draadloze connectiviteit
▶ Draadloze redundantie
PORTFOLIO
BROCHURE

▶ Toekomstbestendige oplossing met
uitbreidbaarheid op basis van
licenties
▶ Flexibele en kostenbesparende
installatie en onderhoud
▶ Veilige en betrouwbare oplossing
▶ Eenvoudige integratie met
apparatuur en software van derden
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Om de oplossing in de vergaderruimte compleet te maken, heb je ook systeemcomponenten van derden nodig.
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Network
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Video switchvan de
Afhankelijk van de opstelling
vergaderruimte heb je één camera (CAM) A/V bridge
A/V bridge
of meerdere camera's (CAMS) nodig.
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In de systeeminstellingen van de verschillende
Audio
kameropstellingen kunt u zien welke
specifieke
Video
apparaten van derden worden ondersteund
en
USB
aanbevolen. Doorkliklinks voor IP
deze
externe fabrikanten
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zijn ook beschikbaar.
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Een encoder zet een videobron om in
videostream op het netwerk. Om
deze videostream zichtbaar te maken op
de DICENTIS
Multimedia-apparaten, een
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deelnemers op afstand te laten zien.

CONFIGURATIE
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De links naar de websites van de ondersteunde producten van derden zijn onderhevig aan wijzigingen.
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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.

Audio

Lokale display van derden

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

Video

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.

USB

De deelnemers buiten de vergaderruimte hebbenIPeen
Network
basisopstelling nodig om de vergadering te kunnen
volgen en er interactie mee te hebben. Ze zijn uitgerust
met een headset en pc die dezelfde online samenwerkingstools gebruiken als in de vergaderruimte.

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)

Meerdere opstellingen voor vergaderruimtes,
om verschillende locaties met elkaar te verbinden
In de tweede opstelling kan een groep deelnemers
vanwege kostenbesparingen of vluchtbeperkingen
niet reizen het is noodzakelijk om twee externe
vergaderlocaties met elkaar te verbinden. Beide
vergaderlocaties zijn uitgerust met professioneel
geïnstalleerde conferentieapparatuur. In beide
vergaderruimten draait een computer het
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dezelfde samenwerkingssoftware: Skype, Teams,
Zoom of andere platforms. De locaties kunnen verder
worden geconfigureerd op basis van hun individuele
setup: ofwel met een AV-bridge of met een enkele
camera die met de samenwerkingssoftware op de
computer is aangesloten. Raadpleeg het vorige
scenario voor details.

Locatie 1

Locatie 2

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 externe vergaderingen voor locatie 1 aan de linkerkant.
2. Kies uw gewenste externe vergaderopstelling voor locatie 2 aan de rechterkant.
3. Bekijk de verschillende systeemelementen en aansluitingen in het schema en de boodschappenlijst.
4. Klik op de afzonderlijke Bosch-systeemelementen in het diagram voor een directe link naar de productdatabladen.
5. Klik op de afzonderlijke systeemelementen van derden in het diagram om toegang te krijgen tot de links naar de ondersteunde en aanbevolen producten.
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CCS 1000 D Control unit

Hoofdcomponent van het CCS 1000 D Digital discussion systeem. De unit levert stroom voor de discussion devices en
maakt het mogelijk randapparatuur op het systeem aan te sluiten. Kies tussen de basisversie of de versie met ingebouwde
mp3-opname en DAFS.

DICENTIS Wireless access point

Het centrale apparaat heeft een ingebouwde webbrowserinterface voor het instellen, configureren en besturen van het
DICENTIS Wireless conference systeem. Het WAP verbindt de draadloze discussion devices door middel van beveiligde
draadloze WPA2-communicatie.

CCS 1000 D Discussion device

Kies tussen de discussion device met een vaste microfoon met korte steel of een microfoon met lange steel. Apparaten
kunnen worden geconfigureerd als deelnemer- of voorzittersapparaat.

DICENTIS Wireless device

Kies tussen de DICENTIS Wireless discussion device en de DICENTIS Wireless discussion device met touchscreen.
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 Interfacespecificaties 1.06 worden allemaal ondersteund. (zie gedetailleerd overzicht in systeeminstellingen)

Videocamera van derden

Lokale display van derden

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

High-definition IP-gestuurde en via USB aangesloten PTZ-videocamera's met ONVIF, Sony CGI-protocol of Panasonic HD
Integrated Camera Interface-specificaties 1.06 worden allemaal ondersteund. (zie gedetailleerd overzicht in
systeeminstellingen)

Lokale display van derden

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

Laptop voor samenwerking van derden

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

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

Internetverbinding

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.

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.

