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Zintegrowane rozwiązanie firm Bosch i MVI

We współpracy z firmą

Wyzwania
Najlepiej jest, gdy spotkania mogą odbywać się osobiście. Jednak nie zawsze jest to 
możliwe ze względu na ograniczenia dotyczące podróży i zasady dystansu społecznego, 
a także z innych powodów. Aplikacje wideo online, takie jak Zoom, Skype lub Teams, 
pomagają organizować tzw. spotkania hybrydowe, w których część osób bierze udział na 
miejscu, a inni uczestnicy są dostępni online. Tym nowym możliwościom towarzyszą nowe 
wyzwania. Standardowe aplikacje wideokonferencyjne nie umożliwiają przewodniczącemu 
pełnej integracji zdalnych uczestników takich hybrydowych spotkań oraz zarządzania nimi. 
Ponadto nie są dostępne pewne ważne funkcje, takie jak obsługa głosowań.

Wymagania rynku
Narzędzia do dyskusji hybrydowych muszą umożliwiać udział w tego rodzaju spotkaniach, 
a także podejmowanie decyzji, zarówno uczestnikom zgormadzonym na miejscu, jak 
i zdalnym. Spotkania tego typu mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy dla każdego 
uczestnika dostępne są funkcje takie jak zarządzanie głosowaniem i dyskusją. 
Funkcje te muszą być wdrożone w ramach rozwiązania 
łatwego w obsłudze, zabezpieczonego przed manipulowa
niem danymi i bezawaryjnego, które jest również w stanie 
dokumentować przebieg spotkania i jego wyniki.



Elementy pakietu oprogramowania MVI AudioVisual Software Suite — EasyConf, EasyConf Connect 
i EasyCam — zostały zaprojektowane w celu dalszego rozszerzenia możliwości systemu konferencyjnego 
firmy Bosch oraz zapewnienia możliwości tworzenia unikatowych rozwiązań. Firma MVI oferuje dwa 
dedykowane pakiety oprogramowania do systemu konferencyjnego DICENTIS:

PAKIET BASIC CONNECT BUNDLE (do obsługi podstawowych spotkań hybrydowych)
Pakiet ten składa się z pakietów podstawowych EasyConf, EasyCam i EasyConf Connect, które 
udostępniają pełny system konferencyjny i moduł sterowania kamerami wraz z funkcjami przełączania 
obrazu i wyświetlania nazwisk oraz umożliwiają dołączenie do spotkania nawet 150 zdalnych uczestników.

PAKIET ADVANCED CONNECT BUNDLE (do obsługi zaawansowanych spotkań hybrydowych)
Oprócz funkcji udostępnianych przez BASIC CONNECT BUNDLE, pakiet ten oferuje pełną obsługę 
głosowania hybrydowego, w tym programowalny wyświetlacz konferencyjny i funkcje do generowania 
raportów w formacie PDF z hybrydowych spotkań i sesji głosowań.

Więcej informacji o wszystkich funkcjach pakietów Connect można znaleźć na stronie  
https://www.mvi-audiovisual.com/bosch-integration-partner-program/

Nasze rozwiązanie: płynna integracja
System konferencyjny DICENTIS zapewnia maksymalną zrozumiałość mowy, co zwiększa efektywność 
spotkań. System ten bazuje na protokole IP i architekturze serwerowej oraz wykorzystuje otwarte 
standardy, co zapewnia wysoki poziom elastyczności, znakomitą jakość dźwięku z obsługą ponad 
100 języków oraz integrację z systemami innych producentów. Aby zabezpieczyć dane wrażliwe w całym 
procesie obsługi konferencji, system został wyposażony w najbardziej zaawansowane zabezpieczenia 
dostępne obecnie na rynku. 

Organizacja spotkań hybrydowych jest możliwa dzięki bezproblemowej integracji systemu konferencyjnego 
DICENTIS z aplikacją do obsługi zdalnego uczestnictwa EasyConf Connect oferowaną przez oficjalnego 
partnera firmy Bosch ds. integracji, firmę MVI AudioVisual. Firma te jest czołowym dostawcą rozwiązań 
do automatyzacji systemów konferencyjnych i systemów kamer. Aplikacja EasyConf Connect stanowi 
znakomite rozwiązanie dla rad miejskich i wojewódzkich oraz parlamentów. W przeciwieństwie do innych 
produktów dostępnych na rynku, sprawia ona, że to zdalni uczestnicy stają się elementem systemu 
konferencyjnego, a nie system konferencyjny jest elementem spotkania online.



Przykład systemu:

Korzyści dla użytkownika końcowego (przewodniczącego 
i uczestników)
▶ Intuicyjna obsługa umożliwia uczestnikom skupienie się na dyskusji

▶ Maksymalna zrozumiałość mowy zapewniana przez doskonałą jakość dźwięku bez opóźnień

▶ Realistyczna symulacja spotkania osobistego — automatyczne sterowanie kamerami 
umożliwia wszystkim uczestnikom obserwowanie twarzy mówcy

▶ Spotkania hybrydowe o złożonej strukturze sterowane przez przewodniczącego, 
z intuicyjnym zarządzaniem dyskusjami

▶ Na jednym ekranie można wyświetlić nawet 150 osób w automatycznie wymiarowanym 
widoku mozaikowym

▶ Wygodne uczestnictwo online z dowolnego miejsca 

▶ Wystarczy zabrać ze sobą własne urządzenie (Windows, Apple, Android)

▶ Dostęp za pośrednictwem portalu internetowego opartego na komunikacji online w czasie 
rzeczywistym

▶ Znakomity podgląd w trakcie spotkania dzięki widokowi aktywnego mówcy z wyświetlonym 
imieniem, nazwiskiem i tytułem

▶ Przejrzyste podejmowanie decyzji zarówno przez uczestników dostępnych na miejscu, 
jak i zdalnych, dzięki funkcji głosowania* i nakładaniu wyników

▶ Najlepsza ochrona przed podsłuchem, nieautoryzowanym dostępem i manipulowaniem 
danymi.

Korzyści dla integratora/instalatora systemu:
▶ Możliwość płynnej integracji rozwiązania dzięki współpracy z naszym ofi cjalnym partnerem 

ds. integracji, fi rmą MVI AudioVisual

▶ Rozwiązanie przetestowane i zatwierdzone, zapewniające bezproblemową współpracę

▶ Przyjazne dla użytkownika i konfi gurowalne rozwiązanie z funkcjami uzupełniającymi 
dobieranymi zależnie od potrzeb klienta

▶ Łatwa instalacja i konfi guracja

* z pakietem ADVANCED CONNECT BUNDLE
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