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DCNM-LSSL Licencja na selektor języka na 1 stanow.
DICENTIS

u Intuicyjny interfejs pozwalający na łatwe
przełączanie między językiem obrad a innymi
dostępnymi językami

u Nazwa wybranego języka wyraźnie wyświetlana
w formie nazwy źródłowej z użyciem
oryginalnych znaków

u Można słuchać tłumaczenia w wybranym języku
za pośrednictwem słuchawek podłączonych do
pulpitu multimedialnego DICENTIS, pulpitu
dyskusyjnego DICENTIS z ekranem dotykowym
lub pulpitu dyskusyjnego DICENTIS z funkcją
wyboru języka

Licencje na stanowiska DICENTIS umożliwiają
dostosowanie pulpitów DICENTIS do potrzeb
użytkowników. Licencja na wybieranie języka na
stanowisku DICENTIS umożliwia wybór języka na
pulpitach multimedialnych DICENTIS i pulpitach
dyskusyjnych DICENTIS z ekranem dotykowym. Każdy
pulpit DICENTIS, który wymaga funkcji wyboru języka,
musi mieć osobną licencję. Licencja jest dostarczana
w formie kodu aktywacyjnego i włączana w taki sam
sposób jak inne kody aktywacyjne w systemie
konferencyjnym DICENTIS.

Funkcje

Tłumaczone języki są dostępne w systemie DICENTIS
i prezentowane na liście języków na pulpicie
multimedialnym DICENTIS, pulpicie dyskusyjnym
DICENTIS z ekranem dotykowym i pulpicie
dyskusyjnym DICENTIS z funkcją wyboru języka. Język
obrad jest wyświetlany jako pierwszy na liście.
Uczestnik może wybrać odpowiedni język z listy
i słuchać tłumaczenia, korzystając ze słuchawek
podłączonych do pulpitu multimedialnego DICENTIS,
pulpitu dyskusyjnego DICENTIS z ekranem dotykowym
lub pulpitu dyskusyjnego DICENTIS z funkcją wyboru
języka.

Wybór języka
Licencja na wybieranie języka na stanowisku DICENTIS
umożliwia uczestnikom:

• łatwy wybór odpowiedniego języka z listy na
pulpicie multimedialnym DICENTIS, pulpicie
dyskusyjnym DICENTIS z ekranem dotykowym lub
pulpicie dyskusyjnym DICENTIS z funkcją wyboru
języka;

• szybkie przełączanie między językiem obrad
a innymi dostępnymi językami;

• wygodne słuchanie obrad w wybranym języku z
wykorzystaniem gniazda słuchawek na pulpicie
multimedialnym DICENTIS, pulpicie dyskusyjnym
DICENTIS z ekranem dotykowym lub pulpicie
dyskusyjnym DICENTIS z funkcją wyboru języka;

• dodawanie niestandardowych nazw języków
zdefiniowanych przez użytkownika;

• konfigurowanie wyświetlania nazwy języka — można
użyć nazwy lub skrótu z opcjonalnym numerem
języka.

Zawartość zestawu

Liczba Element

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

Parametry techniczne

Komputer PC z uruchomionym
oprogramowaniem Sewer Software i
aplikacją Meeting Application:

• Windows Server 2008 R2 64-
bitowy lub:
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• Windows Server 2012 R2 64-
bitowy (z platformą .NET
Framework 3.5):
– Procesor 4-rdzeniowy i7

2,5 GHz.
– 16 GB pamięci RAM.
– 20 GB wolnego miejsca na

dysku twardym.
– Karta sieciowa Ethernet

1 GB.

Komputer PC do uruchamiania
oprogramowania Server Software w
systemie wielu komputerów:

• Windows Server 2008 R2 64-
bitowy lub:

• Windows Server 2012 R2 64-
bitowy (z platformą .NET
Framework 3.5):
– Procesor 4-rdzeniowy i7

2,5 GHz.
– 16 GB pamięci RAM.
– 20 GB wolnego miejsca na

dysku twardym.
– Karta sieciowa Ethernet

1 GB.

Komputer PC przeznaczony
wyłącznie do obsługi programu
Meeting Application:

• Windows 7 Home Premium 64-
bitowy lub

• Windows 8.1 Pro /
Windows 10 Pro 64-bitowy
(z platformą .NET Framework
3.5):
– Procesor 4-rdzeniowy i5

2,4 GHz.
– 8 GB pamięci RAM.
– 20 GB wolnego miejsca na

dysku twardym.
– Karta sieciowa Ethernet

1 GB.

Uwaga: systemu Windows 10
można używać tylko na klienckich
komputerach PC.

System konferencyjny DICENTIS: • Licencja DCNM-LSYS

Informacje do zamówień

DCNM-LSSL Licencja na selektor języka na 1 stanow.
Licencja na wybieranie języka na stanowisku DICENTIS
umożliwia wybór języka na pulpitach multimedialnych
DICENTIS i pulpitach dyskusyjnych DICENTIS z ekranem
dotykowym. Pulpit dyskusyjny DICENTIS z funkcją
wyboru języka ma już wbudowaną tę opcję.
Numer zamówienia DCNM-LSSL | F.01U.300.534
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