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DCNM-LIPM Licentie Tolken voorbereiden en beheren
DICENTIS

u Maakt configuratie en beheer van de tolkenpost
mogelijk via de Vergadertoepassing, de
DICENTIS Webserver, de .NET API en het
Conferentieprotocol.

u Maakt verschillende tolkconfiguraties mogelijk
voor elke vergadering

Deze softwarelicentie maakt configuratie en beheer
van de tolkenpost mogelijk via de Vergadertoepassing,
de DICENTIS Webserver, de .NET API en het
Conferentieprotocol. Zonder de DCNM-LIPM-licentie
kan de tolkenpost alleen op de post zelf worden
geconfigureerd.

Functies

Met de DICENTIS Licentie Tolken voorbereiden en
beheren:
• Tolkenstoelen configureren vanuit de

Vergadertoepassing of via de .NET API
– Stoelen toewijzen aan cabines.
– Talen toewijzen aan posten.
– De microfoonmodi tussen of in cabines instel-

len, zoals samenvoegen, koppelen of onderdruk-
ken.

– Een indicator 'Ingeschakeld' laten zien in de ca-
bine.

– Een rood knipperende microfoonknop laten zien
wanneer meerdere tolken actief zijn.

• Verschillende tolkinstellingen per vergadering
configureren.

• Configureren welke cabines een automatisch
doorgegeven taal kunnen leveren aan uitgang B.

• De tolkenposten bedienen met gebruikmaking van
de DICENTIS Webserver of het Conferentieprotocol.

• Status zoals cabine, post en talen ophalen via het
Conferentieprotocol.

• Functies toewijzen aan de toewijsbare knoppen:
– Schakelen tussen realtime en verstreken tijd.

– Schakelen tussen videobeelden en een weerga-
ve van de presentatie.

– Een overzicht van de talen laten zien.
– Een verzoek om langzaam te spreken signaleren.
– Een hoofdtelefoon of een headset kiezen.

• Een knop configureren om te melden dat de huidige
spreker te snel aan het spreken is voor
simultaantolken. De melding verschijnt wanneer een
configureerbaar aantal tolken het verzoek indient.
De melding blijft actief tot een configureerbare
time-out na het loslaten van de knop.

• De On-air- en telefooninterface aansluiten. Deze
heeft een contactuitgang voor de melding 'Cabine in
gebruik' en twee contactingangen voor
binnenkomende telefoonoproepen en
waarschuwingen, bijvoorbeeld van een CO2-sensor.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 E‑mail met informatie over activering van de licentie.

Technische specificaties

Kan worden gebruikt met het DICENTIS
Conferentiesysteem.

Bestelinformatie

DCNM-LIPM Licentie Tolken voorbereiden en beheren
Met deze softwarelicentie kan de tolkenpost worden
geconfigureerd en beheerd via de Vergaderapplicatie of
de API.
Bestelnummer DCNM-LIPM | F.01U.345.402
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Accessoires
DCNM-IDESKINT On-air- en telefooninterface DCNM-
IDESK
Galvanisch gescheiden interface tussen de tolkenpost en
een externe on-air-LED van de tolkencabine en een
extern telefoonsysteem voor indicatie voor inkomende
oproepen op het display van de tolkenpost.
Bestelnummer DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936

Softwareopties
DCNM-LIMS Licentie voor meerdere bronnen tolken
Deze module maakt het mogelijk een taal aan te bieden
via de DICENTIS Tolkenpost, evenals via externe
systemen.
Bestelnummer DCNM-LIMS | F.01U.393.477
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