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u Vergaderingen live op het internet uitzenden

u Live vergaderingen opnemen

u Opgenomen vergadering online publiceren

u PowerPoint-presentaties, Word-documenten, links,
peilingen en enquêtes aan agendapunten,
geografische gegevens toevoegen

u Opgenomen vergaderingen naar dvd of naar een
intranetsite exporteren

De DCN conferentie-applicatie Webcast (DCN‑SWWA)
is een op software gebaseerd product waarmee de
gebruiker audiovisuele vergaderingen kan opnemen en
tegelijkertijd online live vergaderingen kan streamen.
De gebruiker kan de opgenomen vergaderingen ook
online of op het intranet beschikbaar stellen.
De Webcast-applicatiesoftware bestaat uit de
volgende modules:

• Webcast-applicatie
• Webcast-planner
• Webcast-live-site

Naast de vereiste modules van het DCN‑SW
conferentiesoftwarepakket, is ook een hostingpakket
vereist.

Systeemoverzicht

De DCN‑SWWA is een aanvulling op het DCN‑SW
conferentiesoftwarepakket en stelt gebruikers in staat
live vergaderingen te streamen of op te nemen. De
Webcast-applicatie wordt gebruikt in combinatie met
DCN‑CCU(B)2, DCN‑SW, DCN‑SWSMD en DCN‑SWAPI.
Voor live streamen is een bedrade internetverbinding
vereist met een minimale uploadsnelheid van

250 Kbit/s voor analoge camera's en 350 Kbit/s voor
HD-camera's. DCN‑SWWA ondersteunt zowel HD- als
analoge camera's (koepel; vast en pan/tilt/zoom).
Om gebruik te maken van de Webcast-applicatie is de
hostinglicentie DCN‑SWWA12M100 vereist. Deze
omvat 100 webcasturen en een geldigheidsperiode van
12 maanden.
De DCN‑SWWAEC-licentie wordt gebruikt om een extra
vertaalkanaal toe te voegen (met een maximum van
twee DCN‑SWWAEC-licenties/-kanalen). Elk
vertaalkanaal heeft een eigen pc nodig voor het
coderen van de video, audio en metadata.
De deelnemersinformatie, sprekerslijst,
spreekverzoekenlijst en stemresultaten worden
automatisch gekoppeld aan de betreffende
agendapunten in de webcast.

Basisfuncties

De volgende functies zijn configureerbaar
• Webcast-applicatie:

– Kwaliteit video-uitgang instellen
– Operatorautorisatie instellen
– Een Webcast publiceren
– Webcasts samenvoegen
– Webcasts uitbreiden
– Begin/einde opname trimmen



– Een Webcast exporteren
– Agendapunten adhoc toevoegen

• Webcast-planner:
– Een Webcast inplannen
– Een loginwachtwoord voor een Webcast instellen
– Webcast zichtbaar maken/verbergen
– Delen inschakelen/uitschakelen
– Talen instellen (in meertalig systeem)
– Documenten toevoegen (PowerPoint, Word etc.)
– Agendapunten toevoegen

• Webcast-live-site:
– Lettertype en kleuren instellen
– Op privé-site instellen
– Persoonlijk logo toevoegen

Technische specificaties

Minimale systeemvereisten
Hardware:

• 1 vrije PCI Express-sleuf (bij gebruik van een HD
capture card).

• 1 vrije PCI-sleuf versie 2.1 (bij gebruik van een
analoge capture card).

• 500 Gbit vrije ruimte op de harde schijf (1 uur
webcasten op de hoogste resolutie gebruikt ongeveer
430 MB ruimte op de harde schijf).

• Quad core processor (2.50 GHz).
• 4 GB intern geheugen.

De minimale uploadsnelheid is 250 Kbit/s voor analoge
camera's en 350 Kbit/s voor HD-camera's.
Software:
De pc waar u de Webcast-applicatie op installeert,
moet draaien op:

• Windows 7 Home Premium of hoger (alleen 64 bits)
of,

• Windows Vista Home Premium of hoger (alleen
64 bits).

Alle versies moeten voorzien zijn van de meest recente
service packs en updates, ongeacht de taalversie.
Internetpoorten:
De volgende internetpoorten moeten beschikbaar zijn
voor de Webcast-applicatie om een webcast te kunnen
houden:

• 80 TCP [http].
• 443 TCP [https-uploads].
• 1935 TCP [flash streaming].

Bestelinformatie

DCN-SWWA Conferentiesoftware Webcast-applicatie
DCN Next Generation conferentiesoftware webcast-
applicatie, dient te worden gebruikt in combinatie met
DCN-SW, DCN-SWAPI en DCN-SWSMD, elektronische
autorisatiecode.
Opdrachtnummer DCN-SWWA

DCN-SWWA12M100 Conferentiesoftware Webcast-hos-
ting
DCN Next Generation conferentiesoftware webcast-
hostinglicentie voor 12 maanden/100 uur,
elektronische autorisatiecode.
Opdrachtnummer DCN-SWWA12M100

DCN-SWWAEC Conferentiesoftware Webcast-applicatie
extra kanaal
DCN Next Generation conferentiesoftware webcast-
applicatie extra kanaal, dient te worden gebruikt in
combinatie met DCN-SWWA, elektronische
autorisatiecode.
Opdrachtnummer DCN-SWWAEC

DCN‑SW Hoofdmodule Conferentiesoftware
DCN Next Generation hoofdmodule
conferentiesoftware, een platform voor alle andere
conferentiesoftwaremodules.
Opdrachtnummer DCN-SW

DCN-SW-E Hoofdmodule conferentiesoftware E-code
DCN Next Generation hoofdmodule
conferentiesoftware, een platform voor alle andere
conferentiesoftwaremodules, elektronische
autorisatiecode.
Opdrachtnummer DCN-SW-E

DCN‑SWSMD Conferentiesoftwaremodule voor het
streamen van vergaderingsgegevens
DCN Next Generation conferentiesoftwaremodule voor
het streamen van vergaderingsgegevens, voor het
verstrekken van gegevens, zoals huidige sprekers, lijst
met spreekverzoeken, uitslagen van stemronden en
andere informatie aan videoschermen of
videoprojectoren. Moet worden gebruikt in combinatie
met DCN-SW.
Opdrachtnummer DCN-SWSMD

DCN‑SWSMD‑E Conferentiesoftware Streamen van ver-
gaderingsgegevens E‑code
DCN Next Generation conferentiesoftwaremodule voor
het streamen van vergaderingsgegevens, voor het
verstrekken van gegevens, zoals huidige sprekers, lijst
met spreekverzoeken, uitslagen van stemronden en
andere informatie aan videoschermen of
videoprojectoren. Moet worden gebruikt in combinatie
met DCN-SW. E-code.
Opdrachtnummer DCN-SWSMD-E

DCN‑SWAPI Conferentiesoftware-API
DCN Next Generation conferentiesoftware API. Maakt
gebruik van toepassingen van derden mogelijk voor het
besturen, wijzigen, toevoegen, verwijderen en
bijwerken van een subset van DCN SW configuratie- en
besturingsgegevens. Dient te worden gebruikt met de
DCN-SW Conferentiesoftwaremodule.
Opdrachtnummer DCN-SWAPI

DCN-SWAPI-E Conferentiesoftware API E-code
DCN Next Generation conferentiesoftware API. Maakt
gebruik van toepassingen van derden mogelijk voor het
besturen, wijzigen, toevoegen, verwijderen en
bijwerken van een subset van DCN SW configuratie- en
besturingsgegevens. Dient te worden gebruikt met de
DCN-SW Conferentiesoftwaremodule, E-code.
Opdrachtnummer DCN‑SWAPI-E
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