
Reuniões de 
diretoria eficazes

Sistema de conferência 
DICENTIS

Nota de aplicação

Reuniões executivas geralmente ocorrem em salas de reuniões elegantes separadas por região 
geográfica, com participantes em diferentes locais. Uma integração eficiente com equipamentos 
de videoconferência é necessária para garantir discussões e tomadas de decisões eficientes. 
É exatamente aqui que entra o Sistema de conferência DICENTIS. Veja como o DICENTIS é 
ideal para salas de reuniões.

Design de configuração de tendências e 
excelente qualidade de áudio 
O dispositivo multimídia oferece uma excelente 
ergonomia e características acústicas superiores, 
com um design estético que complementa qualquer 
interior, desde estruturas centenárias até edifícios 
ultramodernos. Atenção específica foi dada à 
elegante tela sensível ao toque do dispositivo e ao 
microfone discretamente posicionado. O dispositivo 
multimídia possui um sistema integrado de alto-
falantes bidirecionais, que reproduz o espectro de 

som com precisão. Isso resulta em vozes naturais com 
alta inteligibilidade de fala. 

Todas as informações na ponta dos dedos
Aplicativos personalizados podem ser integrados à 
plataforma aberta do dispositivo multimídia DICENTIS 
para fornecer conteúdo específico, como informações 
de estoque ao vivo, fluxos de mídia, relatórios de 
inventário ou listas de preços. Esses aplicativos podem 
até mesmo controlar as luzes, o ar condicionado, a tela 
de projeção e muito mais.



O DICENTIS preenche a lacuna
O sistema permite o controle automático da câmera, 
o que aumenta o envolvimento na reunião. Permite 
que os participantes vejam o rosto do palestrante 
na tela sensível ao toque do dispositivo multimídia. 
Além disso, o áudio e o vídeo do sistema podem ser 
usados para alimentar soluções de videoconferência 
de terceiros. Como as discussões na sala de reuniões 
geralmente incluem participantes fora do local, 
isso torna as reuniões de vários locais muito mais 
pessoais.

Discussões eficientes e tomadas de decisões 
rápidas
O presidente pode gerenciar discussões e ativar 
rodadas de votação no dispositivo multimídia 
DICENTIS. Botões de votação coloridos acendem, 
permitindo que os participantes votem de forma 
fácil e rápida. Os resultados da votação podem ser 
mostrados na tela sensível ao toque dos dispositivos 
ou na tela grande, e os relatórios de votação podem ser 
gerados automaticamente, aumentando ainda mais a 
transparência. Opcionalmente, qualquer tablet pode 
ser usado para gerenciar discussões pelo controle 
intuitivo do microfone sinóptico. Os participantes 
podem ver quem está falando e quem está na fila na 
tela sensível ao toque fácil de usar do dispositivo.
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Componentes do sistema

Presidente
▶ Dispositivo multimídia (DCNM-MMD2) para gerenciar 

a reunião com acesso direto ao conteúdo da reunião(1)

▶ Microfone altamente direcional (DCNM-HDMIC)(2)

▶ Licença para votação em 1 estação (DCNM-LSVT)(3)

Participantes
▶ Dispositivo multimídia (DCNM-MMD2) para ter acesso 

direto ao conteúdo da reunião e à Internet(1)

▶ Microfone altamente direcional (DCNM-HDMIC)(2)

▶ Licença para votação em 1 estação (DCNM-LSVT)(3)

Equipamento central
▶ Processador de áudio e interruptor de alimentação

(DCNM-APS2) 
para gerenciar a fonte de áudio e alimentação para todos 
os dispositivos do sistema

▶ Interruptor de alimentação (DCNM-PS2) para fornecer 
energia extra para sistemas maiores

▶ Servidor de sistema (DCNM-SERVER) para executar os 
serviços do DICENTIS

▶ Licença de software do servidor do sistema
(DCNM-LSYS)

Licenças de software opcionais
▶ Licença de preparação e gerenciamento de reuniões

(DCNM-LMPM)
▶ Licença de preparação e gerenciamento de votações

(DCNM-LVPM)
▶ Licença de controle de câmera (DCNM-LCC)
▶ Licença de apresentador (DCNM-LMS)
▶ Acordo de manutenção de software (DCNM-xSMA)

Acessórios
▶ Câmera de terceiros(4)

▶ Interruptor de terceiros
▶ Cabo de rede do sistema do conjunto de cabos 

do sistema (DCNM-CBxx) para conectar todos os 
dispositivos DICENTIS

Votação

(1) Pode ser estendido com votação, 
identifi cação e seleção de idiomas

(1) Outras opções:
Microfone com haste longa (DCNM-MICL)
Microfone com haste curta (DCNM-MICS)

(3) Opcional
(4) Pode ser estendido com suporte para 

câmeras IP compatíveis com ONVIF, câmeras 
Sony e Panasonic com protocolos CGI com 
uma licença do DICENTIS para controle de 
câmera (DCNM-LCC)

Verifi que sempre com o representante local da 
Bosch a confi guração necessária.



Também adequado para câmaras municipais, 
parlamentos e centros de convenções
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Por que escolher o sistema de conferência 
DICENTIS baseado em IP?

O áudio digital não comprimido para todos os componentes do sistema resulta 
em áudio superior e sem latência para até 100 idiomas

Personalizado para as suas necessidades – pequeno ou grande, autônomo 
ou integrado a soluções complementares, tudo com suporte à confi guração do 
sistema de sua preferência

o melhor 
desempenho

preparado 
para o futuro

seguro

fl exível

efi ciente do 
ponto de vista 

econômico

A criptografia reconhecida internacionalmente e a tecnologia de 
segurança padrão aberta garantem a melhor proteção contra escutas 
clandestinas, acesso não autorizado e adulteração de dados

Aproveita a infraestrutura padrão de TI, o espaço do servidor, o conhecimento 
de TI existente e permite possibilidades de manutenção remota para 
reduzir custos

A tecnologia IP padronizada e o ecossistema baseado em software garantem 
uma solução de conferência confi ável, dimensionável e preparada para o futuro


