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DCNM-LIPM Licencja na przyg. interpret. i zarządz.
DICENTIS

u Umożliwia konfigurowanie pulpitu tłumacza i
zarządzanie nim za pomocą aplikacji Meeting,
serwera WWW DICENTIS, interfejsu API
platformy .NET oraz protokołu konferencyjnego.

u Umożliwia różne konfiguracje tłumaczenia dla
każdego spotkania

Licencja na oprogramowanie umożliwia
konfigurowanie pulpitu tłumacza i zarządzanie nim za
pomocą aplikacji Meeting, Webservera DICENTIS,
interfejsu API platformy .NET oraz protokołu
konferencyjnego. Bez licencji DCNM-LIPM pulpit
tłumacza można skonfigurować tylko w samym
pulpicie.

Funkcje

Licencja DICENTIS na przygotowywanie i zarządzanie
tłumaczeniem umożliwia technikom:
• Konfigurowanie stanowisk tłumaczy z poziomu

aplikacji Meeting lub interfejsu API platformy .NET
– Przydzielanie stanowisk do kabin.
– Przydzielanie języków do pulpitów.
– Ustawianie trybów mikrofonów pomiędzy lub w

ramach kabiny np. łączenia, wzajemnej blokady
lub wymuszenia.

– Pokazywanie „wskaźnika włączenia” w kabinie.
– Pokazywanie czerwonego migającego przycisku

aktywacji mikrofonu, jeśli aktywnych jest kilku
tłumaczy.

• Konfigurowanie różnych ustawień tłumaczenia do
każdego spotkania.

• Skonfigurowanie, które kabiny mogą automatycznie
przekazywać tłumaczenia na wyjście B.

• Sterowanie pulpitami tłumacza za pomocą serwera
sieciowego systemu DICENTIS lub protokołu
konferencyjnego.

• Pobieranie stanu, np. kabiny, pulpitu i języków za
pośrednictwem protokołu konferencyjnego.

• Przypisanie funkcji do programowalnych
przycisków:

– Przełączanie między czasem rzeczywistym a cza-
sem upływu czasu.

– Przełączanie między obrazem a prezentacją.
– Pokazywanie przeglądu języków.
– Sygnalizowanie, by mówić wolno.
– Wybieranie słuchawek lub zestawu słuchawko-

wego.
• Skonfigurowanie przycisku do powiadamiania, że

obecnie mówiąca osoba mówi za szybko dla
tłumacza symultanicznego. Powiadomienie jest
wyświetlana, kiedy problem zostanie zgłoszony
przez skonfigurowaną liczbę tłumaczy i pozostaje
widoczna przez określony czas po zwolnieniu
przycisku.

• Podłączanie interfejsu On-air & teleph. z wyjściem
stykowym do powiadamiania o zajętości kabiny i
dwoma wejściami stykowymi do powiadamiania o
przychodzących połączeniach telefonicznych i
ostrzeżeniach, takich jak czujnik stężenia CO2.

Zawartość zestawu

Liczba Element

1 Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do
aktywacji licencji.

Parametry techniczne

Może być używany z systemem konferencyjnym
DICENTIS.
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Informacje do zamówień

DCNM-LIPM Licencja na przyg. interpret. i zarządz.
Licencja na oprogramowanie umożliwia konfigurację i
zarządzanie pulpitem tłumacza za pomocą aplikacji
Meeting lub interfejsu API.
Numer zamówienia DCNM-LIPM | F.01U.345.402

Akcesoria
DCNM-IDESKINT On-air i interfejs telefon. DCNM-
IDESK
Galwanicznie separowany interfejs pomiędzy pulpitem
tłumacza a zewnętrznym wskaźnikiem LED włączenia
mikrofonu kabiny i zewnętrznym system telefonicznym
wskazującym sygnał dzwonienia na wyświetlaczu pulpitu
tłumacza.
Numer zamówienia DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936

Opcje oprogramowania
DCNM-LIMS Interpretowanie licencji z wielu źródeł
Moduł ten umożliwia udostępnianie tłumaczeń
wypowiedzi za pośrednictwem pulpitu tłumacza systemu
DICENTIS oraz systemów zewnętrznych.
Numer zamówienia DCNM-LIMS | F.01U.393.477
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