Güvenilir ve güvenli
parlamento toplantıları
Uygulama Notu

DICENTIS Konferans Sistemi

Valencia Parlamentosu

Bölgesel veya ulusal parlamentolar gibi birçok kamu kuruluşu toplantısı daha büyük salonları
kullanır. Bu toplantılarda, yüksek profilli katılımcılar tarafından gizli bilgiler tartışılır ve bu her zaman
güvenilir, güvenli bir sistem gerektirir. DICENTIS Konferans Sistemi tam da burada devreye girer.
DICENTIS'in bölgesel ve ulusal toplantılar için nasıl ideal olduğunu görün.

Güvenli, gizli toplantılar
Parlamento toplantıları birden fazla konuyu kapsayacak
şekilde uzun süreler boyunca devam edebilir, bu
nedenle sistemin kesintisiz çalışması önemlidir.
DICENTIS sisteminin yedek kablo ve sunucuları sistemin
her zaman çalışmasını sağlar. Gizli dinlemeyi önlemek
için toplantı içeriğinin gizliliği şifreleme ile garanti edilir.

Odanın her yerinde net, doğal ses
Büyük mekanlarda oda akustiği önemli bir rol oynar.
DICENTIS konferans cihazları, daha yüksek hacimlerde
sorunsuz toplantıyı desteklemek için, yankıları ve geri
beslemeyi önlemek amacıyla akustik geri besleme
engelleme özelliğine sahiptir ve bu da odanın her yerinde
ve koltuk seviyesinde net konuşma anlaşılırlığı sağlar.

Kamu kuruluşlarında
gerekli olan tipik işlevler

Canlı video yayını

Toplantının tüm kontrolünü ele alın
Operatör, verimli ve yapılandırılmış bir toplantı
sağlamak için toplantı kontrolü, kamera kontrolü,
gelişmiş ses ayarları, işlem izleme ve daha fazlası gibi
görevlerin tam kontrolüne sahiptir. Başkan, isteğe
bağlı olarak sinoptik mikrofon kontrolü için büyük bir
dokunmatik ekran kullanabilir. Genişletilmiş bilgisayar
yazılımı, operatörün toplantıyı dizüstü veya masaüstü
bilgisayar aracılığıyla yönetmesini sağlar. Başkan, ilgili
bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde erişmek için internet
erişimi ve belge tarama özelliklerine sahip DICENTIS
Multimedya cihazını kullanabilir.

Belge görüntüleme

Oylama

Tanıma

Sorunsuz toplantılar ve verimli karar verme
Ulusal öneme sahip konular genellikle bu ölçekteki
toplantılarda görüşülür. Başkan, bu etkinlikler için
multimedya cihazından oylama turlarını etkinleştirebilir ve
katılımcılar hızlı kimlik tespiti ve oylama için kayıt kartını
kullanabilir. Renkli oylama düğmelerinin ışığı yanarak
katılımcıların kolay ve hızlı bir şekilde oy kullanmalarını
sağlar. Oylama sonuçları, cihazların dokunmatik
ekranında veya büyük ekranda gösterilebilir ve şeﬀaﬂığı
daha da artırmak için oylama raporları otomatik olarak
oluşturulabilir. Katılımcılar, cihazlarının kullanımı kolay
dokunmatik ekranında kimin konuştuğunu ve sırada kimin
olduğunu görebilir.

Sistem bileşenleri
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Toplantı içeriğine doğrudan erişimle toplantıyı
yönetmek için multimedya cihazı (DCNM-MMD2)(1)
Yüksek yönlendirmeli mikrofon (DCNM-HDMIC)(3)(4)
1 kullanıcı için kimlik doğrulama lisansı (DCNM-LSID)(5)
1 kullanıcı için oy kullanma lisansı (DCNM-LSVT)(5)
Hızlı tanımlama için yakın alan iletişim (NFC) kartı
(ACD-MFC-ISO)(5)(6)
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Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı (DCNM-DE) toplantı
işlevselliğini içerir ve varsayılan olarak konuşmacı istek
listesini görüntüler(1)
Toplantı içeriğine ve internete doğrudan erişen
multimedya cihazı (DCNM-MMD2)(1)
Uzun gövdeli mikrofon (DCNM-MICL)(2)(4)
1 kullanıcı için kimlik doğrulama lisansı (DCNM-LSID)(5)
1 kullanıcı için oy kullanma lisansı (DCNM-LSVT)(5)
Katılımcı kimliğinin hızlıca tespit edilmesi için NFC
kartı (ACD-MFC-ISO)(5)(6)
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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

Otomatik kamera kontrolü
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Toplantı hazırlığı ve yönetimi lisansı (DCNM-LMPM)
Katılımcı veritabanı lisansı (DCNM-LPD)
Oylama hazırlığı ve yönetimi lisansı (DCNM-LVPM)
Kamera kontrol lisansı (DCNM-LCC)
Yazılım bakım sözleşmesi (DCNM-xSMA)

(1) Oylama, kimlik tanımlama ve dil seçimi ile
genişletilebilir
(2) Yüksek yönlendirmeli mikrofon

Aksesuarlar
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Üçüncü taraf video ekranı
Üçüncü taraf kamerası(7)
Üçüncü taraf anahtarı
Tüm DICENTIS cihazları için sistem kablosu düzeneği
(DCNM-CBxx) sistem ağ kablosu

(DCNM-HDMIC)
(3) İsteğe bağlı uzun gövdeli mikrofon
(DCNM-MICL)
(4) İsteğe bağlı kısa gövdeli mikrofon
(DCNM-MICS)
(5) İsteğe bağlı
(6) 50 adet başına
(7) Kamera kontrolü için DICENTIS Lisansı
(DCNM-LCC) aracılığıyla CGI protokollerine
sahip ONVIF uyumlu IP kameraları, Sony ve
Panasonic kameraları destekleyecek şekilde
genişletilebilir
Gerekli yapılandırma için her zaman yerel Bosch
temsilcinize danışın.

Belediye meclisleri, yönetim kurulları ve kongre
merkezleri için de uygundur

Neden IP tabanlı DICENTIS Konferans Sistemi'ni
seçmeliyiz?
Tüm sistem bileşenleri için sıkıştırılmamış dijital ses, 100 dile kadar üstün,
en yüksek
performans

gecikmesiz ses sağlar

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

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

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

Standart BT altyapısından, sunucu alanından, mevcut BT bilgisinden yararlanır ve
uygun
maliyetli

maliyetleri azaltmak için uzaktan bakıma olanak tanır
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