
Toplantı odalarında 
verimli toplantılar

DICENTIS Konferans Sistemi

Uygulama Notu

Yönetici toplantıları genellikle coğrafyaya göre ayrılmış şık toplantı salonlarında ve farklı 
konumlardaki katılımcılarla gerçekleşir. Verimli toplantı ve karar vermeyi sağlayabilmek için video 
konferans ekipmanlarıyla sorunsuz entegrasyona ihtiyaç vardır. DICENTIS Konferans Sistemi tam 
da burada devreye girer. DICENTIS'in toplantı odaları için nasıl ideal olduğunu görün.

Eğilimleri belirleyen tasarım ve mükemmel ses 
kalitesi 
Multimedya cihazı, asırlık yapılardan yeni çok modern 
binalara kadar her türlü iç mekanı tamamlayan 
estetik bir tasarımla bir araya gelmiş mükemmel 
ergonomi ve üstün akustik özellikler sunar. Cihazın 
zarif dokunmatik ekranına ve göze batmayacak 
şekilde yerleştirilmiş mikrofonuna belirgin bir özen 
gösterilmiştir. Multimedya cihazı, ses spektrumunu 
doğru şekilde yeniden üreten entegre iki yönlü 

hoparlör sistemine sahiptir. Bu, yüksek konuşma 
anlaşılırlığına sahip doğal sesler sağlar. 

Bütün bilgiler parmaklarınızın ucunda
Canlı stok bilgileri, medya yayınları, envanter raporları 
veya fiyat listeleri gibi belirli içerikleri sağlamak için 
özelleştirilmiş uygulamalar DICENTIS Multimedya 
cihazının açık platformuna entegre edilebilir. 
Bu uygulamalarla ışıklar, klima, projeksiyon ekranı 
ve daha fazlası bile kontrol edilebilir.



DICENTIS boşluğu dolduruyor
Sistem otomatik kamera kontrolünü destekler ve bu 
da toplantıya katılımı artırır. Katılımcıların multimedya 
cihazının dokunmatik ekranında konuşmacının 
yüzünü görmesini sağlar. Buna ek olarak, sistemin 
ses ve videosu üçüncü taraf video konferans 
çözümlerine yayınlanmak üzere kullanılabilir. Toplantı 
odası toplantıları genellikle tesis dışı katılımcıları 
içerdiğinden çok konumlu toplantılar çok daha kişisel 
hale getirilmiş olur.

Sorunsuz toplantılar ve hızlı karar verme
Başkan, toplantıları yönetebilir ve DICENTIS Multimedya 
cihazından oylama turlarını başlatabilir. Renkli oylama 
düğmelerinin ışığı yanarak katılımcıların kolay ve hızlı 
bir şekilde oy kullanmalarını sağlar. Oylama sonuçları 
cihazların dokunmatik ekranında veya büyük ekranda 
gösterilebilir ve oylama raporları otomatik olarak 
oluşturularak şeffaflık daha da artırılabilir. İsteğe 
bağlı olarak, sezgisel sinoptik mikrofon kontrolü 
aracılığıyla toplantıları yönetmek için herhangi bir 
tablet kullanılabilir. Katılımcılar, cihazın kullanımı kolay 
dokunmatik ekranında kimin konuştuğunu ve kimin 
sırada olduğunu görebilir.

Canlı video 
yayını

Üçüncü taraf 
uygulamaları

Belge 
görüntüleme

İnternet 
erişimi

Sunum 
görüntüleme

Toplantı odalarında gerekli 
olan tipik işlevler



Sistem bileşenleri

Başkan
▶ Toplantı içeriğine doğrudan erişimle toplantıyı 

yönetmek için multimedya cihazı (DCNM-MMD2)(1)

▶ Yüksek yönlendirmeli mikrofon (DCNM-HDMIC)(2)

▶ 1 kullanıcı için oy kullanma lisansı (DCNM-LSVT)(3)

Katılımcılar
▶ Toplantı içeriğine ve internete doğrudan erişen 

multimedya cihazı (DCNM-MMD2)(1)

▶ Yüksek yönlendirmeli mikrofon (DCNM-HDMIC)(2)

▶ 1 kullanıcı için oy kullanma lisansı (DCNM-LSVT)(3)

Merkezi ekipman
▶ Tüm sistem cihazlarının ses ve güç kaynağını 

yönetmek için ses işlemcisi ve güç anahtarı
(DCNM-APS2)

▶ Daha büyük sistemlere ekstra güç sağlamak için 
güç anahtarı (DCNM-PS2)

▶ DICENTIS hizmetlerini çalıştırmak için sistem 
sunucusu (DCNM-SERVER)

▶ Sistem sunucu yazılımı lisansı (DCNM-LSYS)

İsteğe bağlı yazılım lisansları
▶ Toplantı hazırlığı ve yönetimi lisansı (DCNM-LMPM)
▶ Oylama hazırlığı ve yönetimi lisansı (DCNM-LVPM)
▶ Kamera kontrol lisansı (DCNM-LCC)
▶ Sunucu lisansı (DCNM-LMS)
▶ Yazılım bakım sözleşmesi (DCNM-xSMA)

Aksesuarlar
▶ Üçüncü taraf kamerası(4)

▶ Üçüncü taraf anahtarı
▶ Tüm DICENTIS cihazları için sistem kablosu düzeneği

(DCNM-CBxx) sistem ağ kablosu

Oylama

(1) Oylama, kimlik tanımlama ve dil seçimi ile 
genişletilebilir

(1) Diğer seçenekler şunlardır:
Uzun gövdeli mikrofon (DCNM- MICL)
Kısa gövdeli mikrofon (DCNM-MICS)

(3) İsteğe bağlı
(4) Kamera kontrolü için DICENTIS Lisansı 

(DCNM-LCC) aracılığıyla CGI protokollerine 
sahip ONVIF uyumlu IP kameraları, Sony 
ve Panasonic kameraları destekleyerek 
genişletilebilir

Gerekli yapılandırma için her zaman yerel Bosch 
temsilcinize danışın.
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Neden IP tabanlı DICENTIS Konferans Sistemi'ni 
seçmeliyiz?

Tüm sistem bileşenleri için sıkıştırılmamış dijital ses, 100 dile kadar üstün, 
gecikmesiz ses sağlar

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır. Küçük veya büyük, bağımsız veya tamamlayıcı 
çözümlerle entegre, tümü seçtiğiniz sistem yapılandırmasını destekler

en yüksek 
performans

geleceğe hazır

güvenli

esnek

uygun 
maliyetli

Uluslararası olarak tanınan şifreleme ve açık standart güvenlik teknolojisi,
gizli dinleme, yetkisiz erişim ve verilerin değiştirilmesine karşı en iyi korumayı sağlar

Standart BT altyapısından, sunucu alanından, mevcut BT bilgisinden yararlanır ve
maliyetleri azaltmak için uzaktan bakıma olanak tanır

Standart hale getirilmiş IP teknolojisi ve yazılım tabanlı ekosistem, güvenilir, 
ölçeklenebilir ve geleceğe hazır bir konferans çözümü sunar


