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DCNM-LSDU Cihaz başına 2 kullanıcı için lisans
DICENTIS

u Bir DICENTIS kablosuz Cihazı ve bir DICENTIS
Konferans cihazı içindeki ikili kullanım işlevini
düzenler

u DICENTIS cihazları iki katılımcı tarafından
kullanıldığında katılımcı adının doğru
görüntülenmesini sağlar

DICENTIS Toplantı cihazının, Dil seçicili toplantı
cihazının, Oylama özellikli toplantı cihazının ve
DICENTIS Kablosuz Cihazın işlevleri lisanslar
kullanılarak genişletilebilir. DICENTIS Koltukta İkili
Kullanım lisansı iki katılımcının aynı cihazı
kullanabilmesini ve adlarının hoparlör listesinde veya
kamera görüntüsünde doğru bir şekilde gösterilmesini
sağlar. Diğer katılımcı konuşma listesinde beklerken
bir katılımcının konuşabilmesini de sağlar. DICENTIS
Koltukta İkili Kullanım lisansı kimlik tanımlama ve/veya
oylama özelliği ile genişletilerek dokunmatik ekranlı
DICENTIS Toplantı cihazı ve DICENTIS Kablosuz
Genişletilmiş Cihaz daha fazla özellik içerecek hale
getirilebilir.
Lisans bir aktivasyon kodu olarak sunulur ve DICENTIS
Sistemindeki diğer aktivasyon kodlarıyla aynı şekilde
etkinleştirilir.

İşlevler

Kullanım
• Katılımcılar kendi mikrofon talep tuşlarını kullanarak

mikrofonlarını etkinleştirebilir veya devre dışı
bırakabilirler.

• Kullanım kolaylığı için mikrofon talep tuşu tek
kullanım için yapılandırılan toplantı cihazı ile aynı
şekilde çalışır.

Kimlik doğrulama ile ikili kullanım
• DCNM-DE, dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı

cihazı veya DCNM‑WDE, DICENTIS kablosuz
Genişletilmiş Cihaz ikili kullanım için
yapılandırıldığında ve DICENTIS Koltukta Kimlik
Doğrulama lisansı DCNM‑LSID etkinleştirildiğinde,

katılımcılar Yakın Alan İletişimi (NFC) etiketlerini
kullanarak toplantı sisteminde kolayca oturum
açabilir.

• Oturum açarken, katılımcılar Toplantı cihazının veya
kablosuz Cihazın solunda veya sağında oturmak
istediklerine karar verebilirler.

• Katılımcılar kendilerine ait oturum kapatma tuşuna
basarak, diledikleri zaman oturumlarını kapatabilir.

• Koltukta Kimlik Doğrulama gerektiren her ikili
kullanım kablosuz Cihazı için DCNM-LSID lisansının
iki kopyası gerekir.

Oylama ile ikili kullanım
• DCNM-DE, dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı

cihazı veya DCNM‑WDE, DICENTIS kablosuz
Genişletilmiş Cihaz ikili kullanım için
yapılandırıldığında ve DICENTIS Koltukta Oylama
lisansı DCNM‑LSVT etkinleştirildiğinde, katılımcılar
kendi oylama tuşlarını kullanarak aynı anda oylama
yapabilir.

• Koltukta Kimlik Doğrulama gerektiren her ikili
kullanım DCNM-DE dokunmatik ekranlı DICENTIS
Toplantı cihazı ve DCNM‑WDE DICENTIS kablosuz
Genişletilmiş Cihaz için DCNM‑LSVT lisansının iki
kopyası gerekir.

Birlikte verilen parçalar

Adet Parça

1 Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi.
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Teknik özellikler

Sunucu yazılımını ve toplantı
uygulamasını çalıştıran tek bilgisayar
sistemi:

• Windows server 2008 R2 64
bit veya:

• Windows Server 2012 R2 64
bit (.NET Framework 3.5
özelliğini barındıran):
– İşlemci i7 4 çekirdekli, 2,5

GHZ.
– 16 GBayt RAM.
– 20 GB boş disk alanı.
– 1 GB Ethernet kartı.

Çoklu bilgisayar sisteminde sunucu
yazılımını çalıştıran bilgisayar:

• Windows server 2008 R2 64
bit veya:

• Windows Server 2012 R2 64
bit (.NET Framework 3.5
özelliğini barındıran):
– İşlemci i7 4 çekirdekli, 2,5

GHZ.
– 16 GBayt RAM.
– 20 GB boş disk alanı.
– 1 GB Ethernet kartı.

Sadece toplantı uygulamasını
çalıştıran bilgisayar:

• Windows 7 Home Premium 64
bit veya

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro 64 bit (.NET Framework
3.5 özelliğini barındıran):
– İşlemci i5 4 çekirdekli,

2,4 GHZ.
– 8 GBayt RAM.
– 20 GB boş disk alanı.
– 1 GB Ethernet kartı.

Not: Windows 10 yalnızca istemci
bilgisayar ile kullanım için uygundur.

DICENTIS Konferans Sistemi: • DCNM-LSYS lisansı

Sipariş bilgileri

DCNM-LSDU Cihaz başına 2 kullanıcı için lisans
DICENTIS Toplantı cihazı, DICENTIS Dil seçicili toplantı
cihazı, DICENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı ve
DICENTIS kablosuz cihazlarda koltukta ikili kullanımı
etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı.
Sipariş numarası DCNM-LSDU | F.01U.310.246
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