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DCNM-LMS Licença de apresentador
DICENTIS

u Compartilhamento de mídia do computador de
apresentação remoto

u A tela compartilhada é dimensionada
automaticamente

O Compartilhamento de Mídia DICENTIS possibilita o
compartilhamento da tela de um computador de
apresentação remoto a todas as telas dos Dispositivos
multimídia DICENTIS. O presidente ou o gerente de
reunião podem ativar o modo apresentação usando o
Aplicativo de Reunião ou os Dispositivos multimídia
DICENTIS. Quando o modo de apresentação é ativado,
a tela de um computador de apresentação remoto é
transmitida via rede para todos os Dispositivos
multimídia DICENTIS.

Funções

Quando um presidente ou um gerente de reunião ativa
o modo de apresentação, todas as telas dos
Dispositivos multimídia DICENTIS mostram
automaticamente a tela do computador de
apresentação remoto. A ativação do modo de
apresentação pode ser feita no Aplicativo de Reunião
ou em um Dispositivo multimídia DICENTIS com as
autorizações corretas.
O compartilhamento de mídia é muito fácil de usar e
não exige configuração. Somente um pequeno
aplicativo precisa ser iniciado no computador remoto
da apresentação e nenhum procedimento de
instalação é necessário. A pessoa que deseja
compartilhar a tela do computador remoto da
apresentação se conecta ao servidor que executa o
software DICENTIS e inicia o pequeno aplicativo.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença.

Especificações técnicas

Sistema com um único computador
que executa o software de servidor e
o aplicativo de reunião:

• Windows server 2008 R2 de
64 bits, ou:

• Windows Server 2012 R2 de
64 bits (incluindo o
recurso .NET Framework 3.5):
– Processador i7 de 4

núcleos, 2,5 GHz.
– 16 gigabytes de RAM.
– 20 GB de espaço em disco

livre.
– Placa Ethernet de 1 GB.

Um PC que executa o software do
servidor em um sistema com vários
computadores:

• Windows server 2008 R2 de
64 bits, ou:

• Windows Server 2012 R2 de
64 bits (incluindo o
recurso .NET Framework 3.5):
– Processador i7 de 4

núcleos, 2,5 GHz.
– 16 gigabytes de RAM.
– 20 GB de espaço em disco

livre.
– Placa Ethernet de 1 GB.

Computador que executa somente o
aplicativo de reunião:

• Windows 7 home premium de
64 bits, ou

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro, de 64 bits (incluindo o
recurso .NET Framework 3.5):
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– Processador i5 de 4
núcleos, 2,4 GHZ.

– 8 gigabytes de RAM.
– 20 GB de espaço em disco

livre.
– Placa Ethernet de 1 GB.

Observação: O Windows 10 só é
adequado para uso com o PC
cliente.

Sistema de conferência DICENTIS: • Licença DCNM-LSYS

Informações sobre pedidos

DCNM-LMS Licença de apresentador
O Compartilhamento de mídia DICENTIS permite que a
tela de um computador de apresentação remoto seja
compartilhada com todos os Dispositivos multimídia
DICENTIS.
Número do pedido DCNM-LMS | F.01U.287.756
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