
Kongre merkezleri için esnek 
ses yapılandırmaları

DICENTIS Konferans Sistemi

Uygulama Notu

Farklı boyutlardaki etkinliklere ev sahipliği yapmak söz konusu olduğunda, uluslararası kongre 
merkezleri büyük esnekliğe ihtiyaç duyar. Simultane tercüme ihtiyaçları genellikle geçici veya bir 
kereye mahsustur ve tek bir etkinlik içindeki oturma düzeni küçük bir odadan büyük bir konferansa 
kadar değişebilir. Bu, değişen katılımcı sayılarına ve tercüme edilen dillere göre ayarlanması gereken 
geleneksel ses yapılandırmalarını zorlayabilir. DICENTIS Konferans Sistemi tam da burada devreye girer.
DICENTIS'in kongre merkezleri için yüksek performansla mükemmel esnekliği nasıl 
birleştirdiğini görün.

Diller ve oturma yerleri için artırılmış kapasite 
Yüzlerce veya binlerce delege bir konferans için bir araya 
geldiğinde, birbirlerini anlamaları çok önemlidir. Bu, 
simultane tercüme kapasitesinin konuşulan dil sayısına 
göre kolayca ölçeklenebilir olması gerektiği anlamına 
gelir. Oturumları dinleyebilecek kişi sayısı eşit ölçüde 
ölçeklenebilir olmalı ve tüm delegelerin kendi dillerinde 
dinlemelerine izin vermelidir. Tercümanlar, bu zor rolü 
verimli ve doğru bir şekilde yerine getirirken kullanım 
kolaylığı sağlamak için tamamen optimize edilebilen 

ekipmanlara ihtiyaç duyar. DICENTIS, simultane tercüme 
ekipmanlarına yönelik ISO 20109'a uygundur, son pazar 
gereksinimlerini karşılar ve farklı ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde kolayca yapılandırılabilir.

Toplantıyı kendi dilinizde takip edin
Konferans cihazındaki dil seçimi menüsündeki yerel 
karakterlerin ve sembollerin net okunabilirliği, katılımcıların 
toplantı başlamadan önce tercih ettikleri dili seçmelerini 
kolaylaştırır. 100 dile kadar simultane tercüme mevcuttur.



En güncel standartlara göre sorunsuz tercüme
DICENTIS Tercüman masası, çok dilli toplantılarda 
simultane tercümeye olanak tanır. Kolay kullanıcı 
arayüzü, dokunmaya yönelik düğme ve tuşlar kolay 
kullanım sağlar. Bu, tercümanın konuşmacının sözlü 
olmayan iletişimini gözlemleyerek mümkün olan en iyi 
tercümeyi yapmasına olanak tanır. 

DICENTIS boşluğu dolduruyor
DICENTIS, toplantıya katılımı artıran otomatik kamera 
kontrolünü destekler. Katılımcıların konuşmacının 
yüzünü büyük bir harici ekranda görmesini sağlar. 
Tercümanlar için görüntü, HDMI üzerinden doğrudan 
tercüman masasına bağlanan üçüncü taraf bir 
monitörde gösterilebilir, bu da kablolamayı azaltır ve 
kurulumun daha hızlı olmasını sağlar.
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Kongre merkezlerinin 
gerektirdiği tipik işlevler



Sunum 
görüntüleme

Sistem bileşenleri

Başkan
▶ Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı (DCNM-DE) 

toplantı işlevini içerir ve varsayılan olarak konuşmacı istek 
listesini görüntüler(1)

▶ Kısa gövdeli mikrofon (DCNM-MICS)(2)

▶ 1 kullanıcı için dil seçici lisansı (DCNM-LSSL)(4)

Katılımcılar
▶ Dil seçiciye sahip toplantı cihazı (DCNM-DSL) 

varsayılan olarak toplantı ve dil seçimi işlevini içerir
▶ Kısa gövdeli mikrofon (DCNM-MICS)(2)

Tercüman
▶ Simultane tercüme için her tercümana, konuşmacıyı 

veya sunumu görmek için video çıkışı olan veya olmayan 
tercüman masası (DCNM-iDESK)

▶ Kısa gövdeli mikrofon (DCNM-MICS)(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
▶ Yazılım bakım sözleşmesi (DCNM-xSMA)

Aksesuarlar
▶ Üçüncü taraf video ekranı
▶ Üçüncü taraf kamera(4)

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

(DCNM-CBxx) sistem ağ kablosu

(1)  Dil seçimi ile genişletilebilir
(2)  Diğer seçenekler şunlardır:

Uzun gövdeli yüksek yönlendirmeli mikrofon 
(DCNM-HDMIC)
Mikrofon (DCNM- MICL)

(3)  Diğer seçenek:
Uzun gövdeli mikrofon (DCNM- MICL)

(4) İsteğe Bağlı
(5)  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.
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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


