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Nota de aplicação

Os centros de convenções internacionais precisam de grande flexibilidade quando se trata de 
sediar eventos de diferentes tamanhos. Os requisitos de interpretação simultânea são muitas vezes 
temporários ou ad-hoc, e a acomodação de assentos pode variar de uma pequena sala a uma grande 
conferência dentro de um único evento. Isso pode pressionar as configurações de áudio tradicionais, 
que devem ser ajustáveis de acordo com números variados de participantes e idiomas interpretados. 
É exatamente aqui que entra o Sistema de conferência DICENTIS. Veja como o DICENTIS combina 
grande flexibilidade com alto desempenho para centros de convenções.

Maior capacidade para idiomas e assentos 
Quando centenas ou milhares de representantes se 
reúnem para uma conferência, é essencial que eles 
se entendam. Isso significa que a capacidade de 
interpretação simultânea deve ser facilmente escalonável 
para o número de idiomas falados. E o número de 
pessoas que podem ouvir os eventos deve ser igualmente 
escalonável, permitindo que todos os representantes 
ouçam em seu próprio idioma. Para que os intérpretes 
desempenhem essa difícil função com eficiência e 
precisão, eles precisam de equipamentos que possam 
ser totalmente otimizados para facilitar o uso. 

O DICENTIS está em conformidade com a ISO 20109 
para equipamentos de interpretação simultânea, atende 
aos mais recentes requisitos do mercado e pode ser 
configurado facilmente para satisfazer diferentes 
necessidades.

Acompanhe a discussão em seu próprio idioma
A leitura clara de caracteres e símbolos nativos no menu 
de seleção de idiomas no dispositivo de conferência 
facilita que os participantes selecionem seu idioma 
preferido antes do início da reunião. A interpretação 
simultânea está disponível para até 100 idiomas.



Interpretação eficiente de acordo com as 
últimas normas
A mesa para intérprete DICENTIS permite a 
interpretação simultânea em reuniões com vários 
idiomas. A interface intuitiva do usuário, os 
botões táteis e os giratórios facilitam a operação. 
Isso permite que o intérprete observe melhor a 
comunicação não verbal do orador e garanta a melhor 
interpretação possível. 

O DICENTIS preenche a lacuna
O DICENTIS permite o controle automático da câmera, 
o que aumenta o envolvimento na reunião. Ele permite 
que os participantes vejam o rosto do palestrante 
em uma grande tela externa. Para intérpretes, a 
imagem pode ser mostrada em um monitor de 
terceiros diretamente conectado via HDMI à mesa 
para intérprete, reduzindo o cabeamento e garantindo 
um tempo de configuração mais rápido.
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Visualização de 
apresentações

Componentes do sistema

Presidente
▶ O dispositivo para discussão com tela sensível ao 

toque (DCNM-DE) inclui a funcionalidade de discussão e 
exibe a lista de solicitação de alto-falantes por padrão(1)

▶ Microfone de haste curta (DCNM-MICS)(2)

▶ Licença para seletor de idioma em 1 estação
(DCNM-LSSL)(4)

Participantes
▶ O dispositivo para discussão com seletor de idioma

(DCNM-DSL) inclui a funcionalidade de discussão 
e seleção de idiomas por padrão

▶ Microfone de haste curta (DCNM-MICS)(2)

Intérprete
▶ Mesa para intérprete (DCNM-iDESK) para cada 

intérprete para interpretação simultânea, com ou sem 
saída de vídeo para ver o palestrante ou a apresentação

▶ Microfone de haste curta (DCNM-MICS)(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
▶ Acordo de manutenção de software (DCNM-xSMA)

Acessórios
▶ Tela de vídeo de terceiros
▶ Câmera de terceiros(5)

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

(DCNM-CBxx) para conectar todos os dispositivos DICENTIS

(1)  Pode ser estendido com a seleção do idioma
(2)  Outras opções:

Microfone altamente direcional (DCNM-HDMIC)
Microfone com haste longa (DCNM- MICL)

(3)  Outra opção é:
Microfone com haste longa (DCNM-MICL)

(4) Opcional
(5)  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 salas de reuniões
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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


