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και διασυνδέσεις. Αυτή η εξέλιξη θέτει με τη 
σειρά της υψηλότερες απαιτήσεις για ευελιξία 
στον σχεδιασμό των συστημάτων και για την 
παροχή δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης εξ 
αποστάσεως. Αυτές οι τάσεις επισημαίνουν 
την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα 
στη διεξαγωγή συνεδριάσεων και να αυξηθεί 
η ευκολία ενσωμάτωσης λύσεων από τρίτους 
κατασκευαστές.

Για περισσότερα από 130 χρόνια το όνομα της Bosch θεωρείται συνώνυμο της 
καινοτομίας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Βασιζόμενη στην αληθινή κορυφαία 
τεχνογνωσία της, εδώ και περισσότερα από 65 χρόνια η Bosch Security Systems 
κατέχει ηγετική θέση στην αγορά του εξοπλισμού συνεδρίων. Πώς; Καλύπτοντας τις 
ανάγκες των πελατών με εξαιρετικά προϊόντα και με την υπόσχεση ότι θα παραμείνει 
πιστή σε αυτήν τη φιλοσοφία για πολλά χρόνια ακόμη.

Συνεδριακά συστήματα της Bosch

Η αγορά για συνεδριακά συστήματα άλλαξε με 
ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και 
επικρατεί μια σταθερή τάση μετάβασης από 
τα αυτόνομα συστήματα προς απόλυτα 
ολοκληρωμένες λύσεις. Σε αυτές τις 
ολοκληρωμένες λύσεις, πληροφορίες όπως 
ήχος, εικόνα και δεδομένα από κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης και συναντήσεις, χρησιμοποιούνται 
από κοινού μέσα από τυποποιημένες υποδομές 

Σήμερα, οι απαιτήσεις από ένα 
συνεδριακό σύστημα είναι 
αυξημένες. Το σύστημα πρέπει 
να υποστηρίζει εικόνα, κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης, ικανότητα 
αλληλεπίδρασης εξ αποστάσεως 
και επεκτασιμότητα.

Η συνεδριακή λύση DICENTIS είναι ιδανική 
για μια ευρεία γκάμα χρήσεων, από μικρούς 
οργανισμούς έως πολυεθνικές επιχειρήσεις 
καθώς και τοπικά, περιφερειακά και εθνικά 
όργανα διοίκησης αλλά και διεθνείς 
διασκέψεις κορυφής.

Η Bosch δεσμεύεται για την παροχή της πλέον 
καινοτόμου συνεδριακής πλατφόρμας για 
την κάλυψη των σημερινών αλλά και των 
μελλοντικών αναγκών της αγοράς. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο η Bosch παρουσίασε 
την οικογένεια προϊόντων της που βασίζονται 
σε IP: DICENTIS. Η DICENTIS είναι μια 
επαναστατική πλατφόρμα για τον 
ολοκληρωμένο συνεδριακό κόσμο του αύριο.
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Το DICENTIS έχει 
κατασκευαστεί με βάση 
τα ανοικτά πρότυπα, 
επιτρέποντας την 
ενσωμάτωση πολλών 
διαφορετικών 
τεχνολογιών, ακόμη 
και λύσεων από 
τρίτους κατασκευαστές. 

Το σύστημα που εξελίσσεται ανάλογα 
με τις ανάγκες σας
Ενημερώστε. Εντυπωσιάστε. Εμπνεύστε.

Αναβαθμίσιμο σύστημα χάρη στην ευελιξία του
Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί ο 
οργανισμός σας, το Συνεδριακό σύστημα 
DICENTIS θα προσαρμόζεται ώστε να καλύπτει 
τις εξελισσόμενες ανάγκες σας. Αυτό συμβαίνει 
επειδή το DICENTIS είναι κατασκευασμένο με 
βάση ανοικτά πρότυπα, τα οποία επιτρέπουν 
την ενσωμάτωση πολυάριθμων τεχνολογιών, 
ακόμη και λύσεων από τρίτους κατασκευαστές. 
Για παράδειγμα:
▶ Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες Ethernet 

και IP, ώστε να μπορούν να επαναχρησιμο-
ποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές

▶ Το OMNEO χρησιμοποιείται ώστε το 
DICENTIS να μπορεί να συνδεθεί με άλλα 
συστήματα ήχου και εξοπλισμό ελέγχου

▶ Το Android™ στη συσκευή πολυμέσων 
DICENTIS, επιτρέπει τη χρήση 
εξατομικευμένων εφαρμογών Android™

Οικονομικά προσιτό
Ο πυρήνας του Συνεδριακού συστήματος 
DICENTIS αξιοποιεί τη μοναδική αρχιτεκτονική 
δικτύωσης πολυμέσων OMNEO που βασίζεται 
σε τεχνολογία IP, έχει σχεδιαστεί από την ίδια 
την Bosch και λειτουργεί σε πλήρως 
τυποποιημένα δίκτυα Ethernet. Έτσι 
εξασφαλίζεται ευελιξία και οικονομική 
εγκατάσταση και συντήρηση. Η τεχνολογία 
επίσης καθιστά το DICENTIS ιδανικό για 
την επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας 

▶ Ανοικτή πλατφόρμα βασισμένη στην αρχιτεκτονική δικτύωσης 
πολυμέσων OMNEO, για ευελιξία συστήματος και οικονομικά προσιτή 
εγκατάσταση και συντήρηση

▶ Εύκολη ενοποίηση με τα συστήματα υποστήριξης για την παροχή 
δυνατοτήτων, όπως ο αυτόματος έλεγχος κάμερας

▶ Επεκτασιμότητα αναλόγως των αδειών χρήσης, για ένα σύστημα με 
δυνατότητα κάλυψης των μελλοντικών αναγκών, το οποίο μπορεί 
εύκολα να αναλάβει νέες λειτουργίες

▶ Βελτιστοποιημένη εμπειρία χρήσης για τη μεγιστοποίηση της 
αποδοτικότητας των συναντήσεων

▶ Δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας έως και 100 γλωσσών 

▶ Εφεδρεία ως προς τα καλώδια και την τροφοδοσία ρεύματος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διεξαγωγή συνεδρίων χωρίς διακοπές στη λειτουργία 
του συστήματος

υποδομής. Οι συνεδριακές συσκευές μπορούν 
να συνδεθούν σε αλυσιδωτή διαμόρφωση 
βρόχου, χρησιμοποιώντας μεταγωγείς 
τροφοδοσίας της Bosch και καλώδια δικτύου 
του συστήματος Bosch. Έτσι διαμορφώνεται 
μια ταχείας εγκατάστασης, ευέλικτη λύση. 
Εναλλακτικά, η χρήση καλωδίων κατηγορίας 
CAT5e (ή ανώτερης) και τυποποιημένων 
μεταγωγέων παροχής ρεύματος μέσω (PoE) 
καθιστά εφικτή τη δημιουργία συστήματος 
με τοπολογία αστέρα.

Τι είναι το OMNEO;
Το OMNEO είναι μια αρχιτεκτονική προσέγγιση 
της σύνδεσης των συσκευών που απαιτούνται 
για την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως το 
ακουστικό περιεχόμενο ή ο έλεγχος συσκευών. 
Βασιζόμενη σε πολλές τεχνολογίες, όπως το 
IP και τα ανοικτά δημόσια πρότυπα, 
η αρχιτεκτονική OMNEO υποστηρίζει τις 
τεχνολογίες του σήμερα, όπως το DanteTM της 
Audinate, ενώ υιοθετεί τα πρότυπα του αύριο. 
Η αρχιτεκτονική OMNEO προσφέρει μια λύση 
δικτύωσης πολυμέσων επαγγελματικής 
ποιότητας η οποία παρέχει διαλειτουργικότητα, 
μοναδικές δυνατότητες για πιο εύκολη 
εγκατάσταση, ικανοποιητικότερη απόδοση 
και μεγαλύτερη επεκτασιμότητα σε σύγκριση 
με οποιαδήποτε άλλη προσφορά βασιζόμενη 
σε IP, στην αγορά.



Συνεδριακό σύστημα DICENTIS   | 76 |   Συνεδριακό σύστημα DICENTIS

Το σύστημα το οποίο τηρεί πάντα 
τα υποσχόμενα

Διαμορφωμένο για τις απαιτήσεις σας
Κάθε οργανισμός ο οποίος χρησιμοποιεί ένα 
συνεδριακό σύστημα έχει το δικό του μοναδικό σετ 
απαιτήσεων, για αυτόν το λόγο το Συνεδριακό σύστημα 
DICENTIS προσφέρει μια ευρεία γκάμα λειτουργιών. 
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε από ποιο 
είδος λύσης συστήματος μπορείτε να επωφεληθείτε.

Εξαιρετικά αξιόπιστο και ασφαλές
Η εφεδρεία ως προς τα καλώδια και την τροφοδοσία 
ρεύματος που διαθέτει το Συνεδριακό σύστημα 
DICENTIS από την κατασκευή του, αποτρέπει 
οποιαδήποτε πιθανότητα απώλειας δεδομένων σε 
περίπτωση αστοχίας του συστήματος. Επιπλέον, όλα τα 
δεδομένα ήχου και ελέγχου που διακινούνται από το 
σύστημα, κρυπτογραφούνται με ασφάλεια και μέσα 
από δοκιμασμένες τεχνολογίες του κλάδου, οι οποίες 
καλύπτουν τα αυστηρότερα, διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα. Έτσι, τα δεδομένα προστατεύονται έναντι 
τυχόν παρεμβάσεων και μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
στις εμπιστευτικές ή απόρρητες διασκέψεις. 

Προηγμένη λειτουργικότητα, σε κάθε περίπτωση 
Με τακτικές ενημερώσεις λογισμικού, το Συνεδριακό 
σύστημα DICENTIS επεκτείνεται εύκολα, ώστε να 
ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες, χωρίς 
να απαιτούνται δαπανηρές αντικαταστάσεις υλικού 
εξοπλισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται το 
αδειοδοτημένο λογισμικό συστήματος και θέσεων αλλά 
και επιπλέον δυνατότητες του συστήματος, μέσω 
εφαρμογών από τρίτους κατασκευαστές σε AndroidTM. 
Η Bosch προσφέρει Σύμβαση συντήρησης λογισμικού 
(SMA), ώστε να βοηθήσει τους πελάτες στη συντήρηση 
του συστήματός τους. Αυτή η υπηρεσία εξασφαλίζει 
την απρόσκοπτη λειτουργία ολόκληρου του 
Συνεδριακού συστήματος DICENTIS σε οποιαδήποτε 
πλατφόρμα και διακομιστές. Περιλαμβάνει πρόσθετα 
λογισμικού και συμβατότητας για το σύστημα, όπως 
και μια ποικιλία διαδικτυακών εφαρμογών.

Αυτόματος έλεγχος κάμερας
Το σύστημα DICENTIS υποστηρίζει κάμερες IP 
που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ONVIF, 
απλοποιώντας την ενσωμάτωση της δυνατότητας 
αυτόματου ελέγχου κάμερας. Το ONVIF είναι το 
επικρατέστερο πρότυπο της αγοράς για μετάδοση 
εικόνας μέσω δικτύου και διασφαλίζει ότι οι 
συμμετέχοντες στη διάσκεψη βλέπουν πάντα τον 
έχοντα τον λόγο στην οθόνη της αίθουσας. Επιπλέον, 
το DICENTIS υποστηρίζει και κάμερες της Sony και 
της Panasonic με πρωτόκολλα CGI.

Φιλικό προς το περιβάλλον 
Το DICENTIS έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε 
να έχει τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
Για τον λόγο αυτό, το σύστημα μπορεί να μεταχθεί σε 
λειτουργία αναμονής. Αυτή η λειτουργία, για την οποία 
εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, επιτρέπει στον 
προεδρεύοντα την ταυτόχρονη απενεργοποίηση 
των συνεδριακών συσκευών πολυμέσων όλων των 
συμμετεχόντων, μειώνοντας έτσι σημαντικά την 
κατανάλωση ρεύματος και εξοικονομώντας ενέργεια 
μεταξύ των συνεδριάσεων και στα διαλείμματα.

Όλα τα εικονίδια επεξηγούνται στη σελίδα 22.
Ο αυτόματος έλεγχος της κάμερας είναι μια δυνατότητα του συστήματος. Το σύστημα DICENTIS υποστηρίζει κάμερες IP που πληρούν τις απαιτήσεις  
του προτύπου ONVIF, απλοποιώντας την ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτόματου ελέγχου κάμερας.
Οι λειτουργίες πολυμέσων της Συσκευής πολυμέσων DICENTIS είναι η προβολή εγγράφων, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η προβολή παρουσιάσεων,  
το ζωντανό βίντεο και η χρήση εφαρμογών από τρίτους κατασκευαστές σε AndroidTM.

Λειτουργίες
Συσκευή  

πολυμέσων 
DICENTIS

Συσκευή συζήτησης 
DICENTIS με οθόνη 

αφής

Συσκευή συζήτησης 
DICENTIS με 

επιλογέα γλώσσας

Συσκευή συζήτησης 
DICENTIS με 
δυνατότητα 

ψηφοφορίας

Συσκευή 
συζήτησης 
DICENTIS

Διαμόρφωση συνέδρων x x x x x

Διαμόρφωση 
προεδρεύοντος x x x x x

Συζήτηση

Επιλογή γλώσσας

Ψηφοφορία

Ταυτοποίηση NFC

Διπλή χρήση 

Αυτόματος έλεγχος 
κάμερας

Πολυμέσα

Το νέο πρότυπο στις συνεδριάσεις 
που τα κάνει όλα: διαχείριση 

συζήτησης, επιλογή γλώσσας, 
ψηφοφορία, λειτουργίες πολυμέσων, 

ζωντανή ροή βίντεο, διπλή χρήση, 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, προβολή 

εγγράφων, εφαρμογές τρίτων 
κατασκευαστών και πολλά ακόμη.
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Οποιαδήποτε συνεδριακή συσκευή μπορεί 
να διαμορφωθεί μέσω λογισμικού, είτε ως 
συσκευή συμμετέχοντα είτε ως συσκευή 
προεδρεύοντα. Με αυτόν τον τρόπο 
ελαχιστοποιείται ο όγκος του απαιτούμενου 
υλικού εξοπλισμού και μεγιστοποιείται 
η οικονομική απόδοση της λύσης.

Μοναδικές συνεδριακές συσκευές 
με κορυφαίες για την κατηγορία 
τους δυνατότητες
Εστίαση στην τρέχουσα συζήτηση 

Καθαρός και φυσικός ήχος
Όλες οι συνεδριακές συσκευές DICENTIS 
χρησιμοποιούν ευφυή Καταστολή ψηφιακής 
ακουστικής ανάδρασης, δυνατότητα που προσφέρεται 
μόνο από την Bosch, με την οποία μεγιστοποιείται 
η καταληπτότητα όταν απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα 
έντασης. Η συγκεκριμένη τεχνολογία συμβάλλει στην 
αποφυγή αντηχήσεων και μικροφωνισμών, με 
αποτέλεσμα την εξαιρετική ακουστική ευκρίνεια.

Επιπλέον, το μικρόφωνο και το ηχείο είναι ταυτόχρονα 
ενεργά και έτσι παρέχεται φυσικός ήχος. Σε κάθε 
περίπτωση, οι συμμετέχοντες και ο προεδρεύων 
μπορούν να παρακολουθούν με άνεση τη συνεδρίαση 
και να επικεντρώνονται στη συζήτηση που λαμβάνει 
χώρα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αποσπώμενα μικρόφωνα 
Τρία αποσπώμενα μικρόφωνα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται με οποιαδήποτε συνεδριακή 
συσκευή DICENTIS: Μικρόφωνα με μακρύ στέλεχος, 
μικρόφωνα με κοντό στέλεχος και μικρόφωνα 
υψηλής κατευθυντικότητας. Το μικρόφωνο υψηλής 
κατευθυντικότητας χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
υψηλής κατευθυντικότητας της Bosch, επιτρέποντας 
την κρυστάλλινη αναπαραγωγή του προφορικού λόγου, 
ενώ ο διακριτικός σχεδιασμός βοηθά τον ομιλητή στο 
να μεταφέρει το μήνυμά του με φυσικό τρόπο.

Για εγκαταστάσεις με δύσκολη ακουστική ή για 
περιπτώσεις όπου οι συμμετέχοντες επιθυμούν να 
ομιλούν όρθιοι από το βήμα, το μονοκατευθυντικό 
μικρόφωνο με το μακρύ ή το κοντό στέλεχος 
αποτελεί την καλύτερη λύση.

Με στόχο την ενθάρρυνση της ευκρίνειας
Ο σχεδιασμός παίζει βασικό ρόλο στον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των ανθρώπων και είναι κομβικός 
στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο προάγει 
τον εποικοδομητικό διάλογο. Για αυτόν τον λόγο 
η Bosch έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους στην 
έρευνα και ανάπτυξη του φυσικού σχεδιασμού των 
συνεδριακών συσκευών DICENTIS. Το αποτέλεσμα; 
Υψηλού επιπέδου εργονομία, εξαιρετική ευχρηστία 
και καλόγουστη αλλά και διακριτική εμφάνιση.

Για τον συντονισμό της συνεδρίασης 
Το σύστημα DICENTIS έχει σχεδιαστεί για 
τη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης και της 
αποδοτικότητας της συνεδρίασης. Υπάρχει η 
δυνατότητα ορισμού των βασικών ρυθμίσεων της 
συζήτησης, ανεξάρτητα από τη συνεδριακή συσκευή 
DICENTIS που χρησιμοποιείται. Η διαχείριση της 
συνεδρίασης μπορεί να γίνεται από χειριστή ή τον 
προεδρεύοντα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ανοίγει 
ή να κλείνει μια συνεδρίαση, να διενεργεί διαδικασίες 
ψηφοφορίας και να αποφασίζει ποιος συμμετέχων 
μπορεί να ομιλήσει και πόσα άτομα μπορούν να 
ομιλούν ταυτόχρονα. Επιπλέον, ο προεδρεύων μπορεί 
να χρησιμοποιεί το κουμπί προτεραιότητας για την 
παράκαμψη όλων των μικροφώνων των συμμετεχόντων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο.

▶ Το υψηλής κατευθυντικότητας μικρόφωνο και η ευφυής Καταστολή ακουστικής 
ανάδρασης διασφαλίζουν κρυστάλλινη αναπαραγωγή ομιλίας

▶ Το ηχείο και το μικρόφωνο μπορούν να είναι ταυτόχρονα ενεργά, ώστε να παρέχουν 
εξαιρετική ευκρίνεια ομιλίας 

▶ Βέλτιστος εργονομικός σχεδιασμός

▶ Προηγμένες δυνατότητες συζήτησης, όπως η ένδειξη «Δυνατότητα ομιλίας» (Possible 
to speak) για άμεση συμμετοχή στη συζήτηση, όταν η λειτουργία είναι διαθέσιμη



Συνεδριακό σύστημα DICENTIS   | 11

Ελκυστική εμφάνιση
Οι συσκευές πολυμέσων DICENTIS χρησιμοποιούν 
το γνώριμο λειτουργικό σύστημα Android™ για τη 
δημιουργία ενός ελκυστικού και ενδιαφέροντος 
περιβάλλοντος εργασίας. Επίσης, επιτρέπει τη 
χρήση εξατομικευμένων εφαρμογών ή εφαρμογών 
τρίτων κατασκευαστών για μια ακόμη πιο αποδοτική 
διεξαγωγή της συνεδρίασης και την ενσωμάτωση 
του ελέγχου της αίθουσας, για παράδειγμα.

Βραβευμένος σχεδιασμός
Η καλόγουστη και με δυνατότητες σύνδεσης στο 
διαδίκτυο συσκευή πολυμέσων DICENTIS είναι 
κομψή, εργονομική και αποτελεί θαυμάσιο 
συμπλήρωμα για οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο. 
Η συσκευή πολυμέσων έχει ήδη τιμηθεί με πολλά 
έγκριτα βραβεία, όπως το βραβείο σχεδιασμού 
Red Dot το 2014 και το γερμανικό βραβείο 
σχεδιασμού το 2015.

Ακούστε κάθε λέξη, κάθε συλλαβή
Η συσκευή πολυμέσων DICENTIS σας προσφέρει 
εξαιρετική ποιότητα ήχου και ευκρίνεια. Είτε το 
πρωτότυπο υλικό είναι μουσική είτε προφορικός 
λόγος. Ο ειδικός ακουστικός σχεδιασμός με τα 
ενσωματωμένα συστήματα ηχείων δύο δρόμων, 
αναπαράγει με ακρίβεια το ακουστικό φάσμα. 
Οι τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η Bosch, 
συμβάλλουν περαιτέρω στη δημιουργία ενός ακόμη 
πιο φυσικού ήχου. Η προηγμένη εξισορρόπηση 
συμβάλλει στη βελτίωση της ακουστικής σε 
ολόκληρη την έκταση της αίθουσας, ενώ η ευφυής 
τεχνολογία της Καταστολής ακουστικής ανάδρασης 
της Bosch, μεγιστοποιεί την ευκρίνεια όταν 
απαιτείται υψηλότερη ένταση ήχου.

Δείτε όλες τις εκφράσεις
Το σύστημα DICENTIS υποστηρίζει τον αυτόματο 
έλεγχο καμερών και αξιοποιεί τις συνεδριακές 
κάμερες HD της Bosch για εικόνες υψηλής 
ανάλυσης, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να 
βλέπουν το πρόσωπο του ομιλητή στην οθόνη τους.

Ποιος είναι ποιος
Μια θήκη κάρτας ονόματος με μαγνητικές υποδοχές 
στο πίσω μέρος της συσκευής, διευκολύνει τους 
συνέδρους να αναγνωρίσουν το άτομο που έχει 
τον λόγο. Μια ιδιαίτερα πρακτική επιλογή, για 
περιπτώσεις που οι σύνεδροι δεν έχουν συστηθεί 
μεταξύ τους πριν από τη συνεδρίαση.

Συσκευή πολυμέσων DICENTIS
Ενημερώστε. Εντυπωσιάστε. Εμπνεύστε.

▶ Φιλική προς τον χρήστη υψηλής ανάλυσης χωρητική οθόνη αφής 7 ιντσών για την 
αναβάθμιση της εμπειρίας της συνεδρίασης

▶ Βραβευμένος σχεδιασμός βασισμένος στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας

▶ Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών NFC (Near Field Communication) για 
την ταχεία ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και την ψηφοφορία. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και μια υπάρχουσα κάρτα καταχώρησης

▶ Σύστημα ηχείων δύο δρόμων το οποίο προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια και 
ποιότητα ήχου

▶ Δυνατότητα παρακολούθησης ζωντανού βίντεο από την ομιλία του συμμετέχοντα, 
στις οθόνες της συσκευής

▶ Πρόσβαση στο διαδίκτυο και αναζήτηση σε έγγραφα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
κοινόχρηστες πληροφορίες είναι πάντα ενημερωμένες και ότι οι διορθώσεις της 
τελευταίας στιγμής πραγματοποιούνται επί τόπου 

Η υψηλής ανάλυσης χωρητική 
οθόνη αφής επιτρέπει την ανάκτηση 
πληροφοριών, την ηλεκτρονική 
σύνδεση και την προβολή εγγράφων 
οποιαδήποτε στιγμή 

Θήκη κάρτας ονόματος 
για εύκολη αναγνώριση

Αποσπώμενο 
μικρόφωνο 
υψηλής 
κατευθυντικότητας 
της Bosch, το 
οποίο παρέχει 
κρυστάλλινη 
ποιότητα ήχου 

Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών NFC 
για ταχεία ταυτοποίηση των συμμετεχόντων

Σύστημα ηχείων δύο δρόμων 
για εκπληκτική ευκρίνεια και 
υψηλή ποιότητα ήχου 

Η ένδειξη «Δυνατότητα 
ομιλίας» (Possible to speak) 
πληροφορεί τον σύνεδρο ότι 
μπορεί να μιλήσει αμέσως 
μόλις πατήσει το κουμπί του 
μικροφώνου

Εμπνευσμένη αλληλεπίδραση
Το εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη 
της συσκευής πολυμέσων DICENTIS και η εύχρηστη 
οθόνη αφής, συμβάλλουν θετικά στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και στην 
άνεση των χρηστών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
παρακολουθούν τη συζήτηση στη γλώσσα τους, 
όταν παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση. Η συσκευή 
πολυμέσων με οθόνη αφής ενσωματώνει ήχο, 

εικόνα, δεδομένα συνεδρίασης, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και μια εξαιρετικά εύχρηστη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Όλα αυτά, επιτρέπουν 
στους συμμετέχοντες να συμβάλλουν πιο 
αποτελεσματικά στις συνεδριάσεις, έχοντας 
πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες ή στο 
διαδίκτυο, στην ατομική τους οθόνη αφής, 
ενώ ο προεδρεύων διατηρεί τον πλήρη έλεγχο.

Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε 
τη συνεδρίαση με 
ευκολία και να μιλήσετε 
με φυσικότητα. Όλες 
οι πληροφορίες που 
χρειάζεστε βρίσκονται 
στα ακροδάκτυλά σας.
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Συσκευή συζήτησης DICENTIS 
με οθόνη αφής

Το αποσπώμενο μικρόφωνο 
υψηλής κατευθυντικότητας 
της Bosch που παρέχει 
εξαιρετικά διαυγή 
ευκρίνεια ομιλίας 

Ανεξάρτητη ρύθμιση 
της έντασης των 
ακουστικών στην 
αριστερή και στη δεξιά 
πλευρά της συσκευής

Η Συσκευή συζήτησης DICENTIS με οθόνη αφής διαθέτει, 
επίσης, μια ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών NFC 
για την ταχεία ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Ο σύνεδρος 
τοποθετεί μια υπάρχουσα κάρτα καταχώρησης κοντά στη 
συσκευή, ώστε να αναγνωριστεί από το σύστημα

Η οθόνη αφής με τα ονόματα 
των συνέδρων στους τοπικούς 
χαρακτήρες τους, υποδεικνύει 
με σαφήνεια ποιος ομιλεί και 
ποιος βρίσκεται στη λίστα των 
υποψήφιων ομιλητών. Η οθόνη 
χρησιμοποιείται, επίσης, για 
την επιλογή γλώσσας και τις 
ψηφοφορίες

Η ένδειξη «Δυνατότητα ομιλίας» 
(Possible to speak) πληροφορεί 
τον σύνεδρο ότι μπορεί να μιλήσει 
αμέσως μόλις πατήσει το κουμπί 
του μικροφώνου

▶ Η οθόνη αφής 4,3 ιντσών εμφανίζει τη λίστα των συμμετεχόντων, τα κουμπιά 
ψηφοφορίας και την επιλογή γλώσσας, για αυξημένη αποδοτικότητα της συνεδρίασης

▶ Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών NFC (Near Field Communication) για 
την ταχεία ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και την ψηφοφορία. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και μια υπάρχουσα κάρτα καταχώρησης

▶ Λόγω της διπλής χρήσης ελαχιστοποιείται ο όγκος του απαραίτητου εξοπλισμού, με 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους και τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χώρου 
στο τραπέζι της συνεδρίασης

Η Συσκευή συζήτησης 
DICENTIS με οθόνη αφής 
προσφέρει μια διαισθητική 
και σαφή εμπειρία 
συνεδρίασης, είτε μια 
συσκευή χρησιμοποιείται 
από έναν είτε από δύο 
συμμετέχοντες.

Η ομιλία είναι μόνο το ένα μέρος
Με τη χωρητική οθόνη αφής 4,3 ιντσών, η Συσκευή 
συζήτησης DICENTIS με οθόνη αφής καθοδηγεί 
τους συμμετέχοντες και αυξάνει την αποδοτικότητα 
της συνεδρίασης. Αυτό το επιτυγχάνει 
επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να βλέπουν 
ποιος ομιλεί και ποιος είναι επόμενος στη σειρά. 
Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης του λογοτύπου 
ενός πελάτη και επιτρέπει στον κάθε συμμετέχοντα 
να παρακολουθεί τις εργασίες στη δική του 
γλώσσα. Ακόμη, παρέχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες ψηφοφορίας.

Δύο γλώσσες ταυτόχρονα 
Δύο συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν 
μία Συσκευή συζήτησης DICENTIS με οθόνη αφής, 
η οποία προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης 
συζήτησης, ταυτοποίησης, ψηφοφορίας και 
επιλογής γλώσσας και στους δύο συμμετέχοντες. 
Εξίσου σημαντικό είναι ότι ο καθένας από τους 
δύο συνέδρους μπορεί να παρακολουθεί τις 
εργασίες στη δική του γλώσσα μέσω ακουστικών. 
Η σύνδεσή τους πραγματοποιείται με κάρτα NFC 
και μπορούν να επιλέξουν το δικό τους κανάλι 
γλώσσας με τους τοπικούς χαρακτήρες της 
καθεμιάς.
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Συσκευή συζήτησης DICENTIS 
με επιλογέα γλώσσας

Ταχεία και απλή επιλογή γλώσσας
Όταν υπάρχει διαθέσιμη διερμηνεία στη συνεδρίαση, 
ο σύνεδρος απλά συνδέει τα ακουστικά του και 
επιλέγει τη γλώσσα της προτίμησής του, πριν από την 
έναρξη του συνεδρίου. Η επιλογή γλώσσας είναι πολύ 
απλή καθώς εμφανίζεται μόνο όταν είναι απαραίτητη. 
Εμφανίζεται, επίσης, σε τοπικούς χαρακτήρες ώστε οι 
σύνεδροι να μπορούν να βρουν γρήγορα τη γλώσσα 
τους και να μη χάσουν την έναρξη της συνεδρίασης. 
Μπορούν λοιπόν να προσηλωθούν στην τρέχουσα 
συζήτηση από την αρχή.

Δύο-σε-ένα
Η συσκευή συζήτησης DICENTIS με επιλογέα 
γλώσσας επιτρέπει τη δίγλωσση ταυτοποίηση και τη 
δίγλωσση συζήτηση, με μια κοινή επιλογή γλώσσας.

▶ Οι διάφορες γλώσσες εμφανίζονται στην οθόνη σε τοπικούς χαρακτήρες, ώστε 
ο σύνεδρος να μπορεί να βρει εύκολα και να επιλέξει τη γλώσσα του και να 
παρακολουθήσει, στη συνέχεια, αναπόσπαστος τη συνεδρίαση.

▶ Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών NFC (Near Field Communication) 
για την ταχεία ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ακόμη και μια υπάρχουσα κάρτα καταχώρησης

▶ Λόγω της διπλής χρήσης ελαχιστοποιείται ο όγκος του απαραίτητου εξοπλισμού, 
με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους και τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου 
χώρου στο τραπέζι της συνεδρίασης

Το(-α) κουμπί(-ιά) 
του μικροφώνου 
εξασφαλίζει(-ουν) 
τη διαισθητική 
συμμετοχή 
(και των δύο/ του 
προεδρεύοντα) 

Το περιστροφικό στοιχείο 
ελέγχου έντασης σας βοηθά 
να ακούτε κάθε συλλαβή, όταν 
χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας 

Το μικρόφωνο υψηλής 
κατευθυντικότητας της 
Bosch παρέχει βελτιωμένη 
ευκρίνεια και επιτρέπει 
στους συνέδρους να 
συμμετέχουν με φυσικό 
τρόπο

Η καλή αναγνωσιμότητα των 
τοπικών χαρακτήρων και τα 
σύμβολα στην οθόνη του επιλογέα 
διευκολύνουν τους συνέδρους 
στην επιλογή της γλώσσας τους

Η Συσκευή συζήτησης 
DICENTIS με επιλογέα 
γλώσσας διαθέτει, επίσης, 
μια ενσωματωμένη συσκευή 
ανάγνωσης καρτών NFC για 
την ταχεία ταυτοποίηση των 
συμμετεχόντων. Ο σύνεδρος 
τοποθετεί μια υπάρχουσα 
κάρτα καταχώρησης κοντά 
στη συσκευή, ώστε να 
αναγνωριστεί από το σύστημα



Συνεδριακό σύστημα DICENTIS   | 1716 |   Συνεδριακό σύστημα DICENTIS

Με την απλότητα στη χρήση, 
το διακριτικό μικρόφωνο και την 
απολύτως ευκρινή ομιλία, η Συσκευή 
συζήτησης DICENTIS διασφαλίζει 
ότι όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν 
να προσηλωθούν στις τρέχουσες 
εργασίες.

Τα κουμπιά ψηφοφορίας 
καθίστανται ορατά στην 
οθόνη μόνο όταν ανοίξει 
η διαδικασία της 
ψηφοφορίας από 
τον προεδρεύοντα, 
επιτρέποντας στους 
συμμετέχοντες να 
παραμένουν προσηλωμένοι 
στη συζήτηση.

Τα έγχρωμα κουμπιά 
ψηφοφορίας ανάβουν, όταν 
έρθει η στιγμή της υποβολής 
ψήφου

Απολαύστε υψηλής 
πιστότητας ακουστικό 
σχεδιασμό και επεξεργασία 
ήχου με τα υψηλής 
ποιότητας ηχεία της Bosch 

Η Συσκευή συζήτησης 
DICENTIS με λειτουργία 
ψηφοφορίας διαθέτει, επίσης, 
μια ενσωματωμένη συσκευή 
ανάγνωσης καρτών NFC για 
την ταχεία ταυτοποίηση των 
συμμετεχόντων. Ο σύνεδρος 
τοποθετεί μια υπάρχουσα 
κάρτα καταχώρησης κοντά στη 
συσκευή, ώστε να αναγνωριστεί 
από το σύστημα

Με το πάτημα ενός κουμπιού
Οι σύνεδροι ψηφίζουν πατώντας ένα από τα έγχρωμα 
φωτιζόμενα κουμπιά που υπάρχουν στη συσκευή τους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα κουμπιά εμφανίζονται 
μόνο όταν ανοίξει η ψηφοφορία από τον προεδρεύοντα, 
ώστε να μην αποσπούν την προσοχή των συνέδρων κατά 
τη συζήτηση.

Μυστική ψηφοφορία
Η Συσκευή συζήτησης DICENTIS με δυνατότητα 
ψηφοφορίας επιτρέπει τη διεξαγωγή «Μυστικής 
ψηφοφορίας». Με αυτήν τη ρύθμιση, τα LED παροχής 
ψήφου καθίστανται αόρατα τη στιγμή που ο σύνεδρος 
υποβάλλει την ψήφο του. Με αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες δεν επηρεάζονται 
από την ψήφο κάποιου άλλου συνέδρου που βρίσκεται 
κοντά τους. 

▶ Τα έγχρωμα κουμπιά αφής για την ψηφοφορία ανάβουν σε κάθε συσκευή μόνο 
όταν απαιτείται η λειτουργία υποβολής ψήφου, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες 
να ψηφίζουν εύκολα και γρήγορα

▶ Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών NFC (Near Field Communication) για 
την ταχεία ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και την ψηφοφορία. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και μια υπάρχουσα κάρτα καταχώρησης

▶ Υποστηρίζεται η λειτουργία μυστικής ψηφοφορίας, διασφαλίζοντας έτσι την 
ανεπηρέαστη ψήφο κάθε συνέδρου

▶ Διευκολύνει τις βασικές συνεδριακές λειτουργίες με την ένδειξη 
«Δυνατότητα ομιλίας» (Possible to speak), ώστε η χρήση της να 
είναι ξεκάθαρη για όλους τους συμμετέχοντες

Συσκευή συζήτησης DICENTIS 
με δυνατότητα ψηφοφορίας

Συσκευή συζήτησης DICENTIS

Η ένδειξη «Δυνατότητα 
ομιλίας» (Possible to 
speak) πληροφορεί τον 
σύνεδρο ότι μπορεί να 
μιλήσει αμέσως μόλις 
πατήσει το κουμπί του 
μικροφώνου

Η Συσκευή συζήτησης DICENTIS επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να συζητούν, να καταχωρούν αιτήματα 
ομιλίας και να ακούν τους ομιλητές στη διάρκεια 
της συνεδρίασης. Όπως και όλες οι συνεδριακές 
συσκευές DICENTIS, η συγκεκριμένη συσκευή 
διαθέτει επίσης τη λειτουργία «Δυνατότητα ομιλίας» 
(Possible to speak). Όταν ανάψει αυτή η ένδειξη, 

ο συμμετέχων μπορεί να αρχίσει να ομιλεί αμέσως 
μόλις πατήσει το κουμπί. Αυτή η συσκευή υποστηρίζει, 
επίσης, διπλή χρήση μέσω αδείας λογισμικού, ώστε 
να παρέχεται μια οικονομική και ευέλικτη συνεδριακή 
λύση. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε 
μια απολύτως επαρκή συνεδριακή εγκατάσταση με τις 
μισές μόνο συσκευές.
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Ομιλία της γλώσσας του διερμηνέα, περί αυτού πρόκειται. 
Κατόπιν παρατήρησης και συνέντευξης με έμπειρους 
διερμηνείς και τεχνικούς παγκοσμίως, ο σχεδιασμός της θέσης 
έχει βελτιστοποιηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των διερμηνέων υπό πραγματικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα; 
Μια θέση διερμηνέα η οποία συμμορφώνεται με τις 
πρόσφατες όπως και τις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς, 
και η οποία παρέχει στον διερμηνέα τον μέγιστο βαθμό 
ελευθερίας ώστε ο ίδιος να επικεντρώνεται στην εργασία του 
και μόνο. Η εγκατάσταση και η διαμόρφωση του συστήματος 
πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα. Η διαμόρφωση 
των ρυθμίσεων της θέσης διερμηνέα και του συστήματος 
διερμηνείας είναι εφικτή μέσω της ίδιας της θέσης διερμηνέα. 
Η περαιτέρω βελτιστοποίηση της διαμόρφωσης επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για υπολογιστές.

Διαισθητική λειτουργία
Η παθητική, υψηλής αντίθεσης οθόνη της θέσης διερμηνέα 
DICENTIS διαχωρίζει βάσει λογικής τις ενότητες εισαγωγής και 
εξαγωγής γλωσσών σε δύο κατακόρυφες στήλες για τάχιστη 
κατανόηση και διαισθητικό χειρισμό. Η ανάκληση των 
προσωπικών προρυθμίσεων επιτυγχάνεται από την κάρτα 
NFC του διερμηνέα. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
διερμηνείας, εμφανίζονται μόνο οι σχετικές πληροφορίες και οι 
μη χρησιμοποιούμενες δυνατότητες μπορούν να αποκρυφθούν. 
Για τους λιγότερο έμπειρους χρήστες, υπάρχει η δυνατότητα 
διαμόρφωσης ενός απλοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας 
στη θέση διερμηνέα DICENTIS, όπου εμφανίζονται μόνο οι 
λειτουργίες που χρησιμοποιούνται.

Μονάδα διερμηνέα DICENTIS
Μιλάει τη γλώσσα σας

Ιδανικό για διεθνή 
ινστιτούτα, συνεδριακά 
κέντρα και εταιρείες 
ενοικίασης

Κατακόρυφα στοιχισμένες, 
εισερχόμενες και εξερχόμενες 
γλώσσες για διαισθητικό 
χειρισμό

Το μικρόφωνο με κοντό 
στέλεχος παρέχει μέγιστη 
ευκρίνεια ομιλίας και είναι 
ιδανικό για τη θέση διερμηνέα

Δυνατότητα ακουστικής 
ανάδρασης που 
διασφαλίζει τον χειρισμό 
με ευκολία, ειδικά για 
τους διερμηνείς με 
προβλήματα όρασης

Οθόνη υψηλής αντίθεσης 
για τάχιστη κατανόηση

Μια ενσωματωμένη κάρτα 
NFC επιτρέπει στον διερμηνέα 
τη γρήγορη πρόσβαση στις 
προσωπικές ρυθμίσεις του/της

Τρία κουμπιά με δυνατότητα 
εκχώρησης παρέχουν στον 
διερμηνέα λειτουργίες 
πλήκτρων συντόμευσης 
για ταχεία και εύκολη 
πρόσβαση σε λειτουργίες 
υποστήριξης, όπως «αργή 
ομιλία» (speak slow), 
«αναπαραγωγή» (replay), 
«επιλογή βίντεο» (video 
select) κ.λπ

Κουμπιά και 
μπουτόν αφής για 
καλύτερο έλεγχο

▶ Διαισθητική λειτουργία βάσει λογικού διαχωρισμού των ενοτήτων εισαγωγής και 
εξαγωγής γλωσσών, της χρήσης προσωπικών προρυθμίσεων και των κουμπιών με 
δυνατότητα εκχώρησης

▶ Τα κουμπιά και τα μπουτόν αφής επιτρέπουν τον χειρισμό χωρίς να χρειάζεται ούτε 
μια ματιά στη θέση διερμηνέα, ενώ η προαιρετική δυνατότητα ακουστικής ανάδρασης 
διασφαλίζει τον χειρισμό με ευκολία από άτομα με προβλήματα όρασης

▶ Κάλυψη μελλοντικών αναγκών με διαθεσιμότητα έως και 100 μεταφρασμένων γλωσσών

▶ Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πλέον πρόσφατου προτύπου ταυτόχρονης 
διερμηνείας ISO-20109

▶ Ευελιξία διαμόρφωσης που επιτρέπει την αύξηση της χωρητικότητας συμμετεχόντων 
μέσω παθητικής σύνδεσης αιθουσών

Είναι δυνατή ακόμη και η λειτουργία για άτομα 
με προβλήματα όρασης
Ο εργονομικός σχεδιασμός με κουμπιά και μπουτόν 
αφής, όπως και η δυνατότητα ακουστικής ανάδρασης 
διασφαλίζουν καλύτερο έλεγχο και τη δυνατότητα 
χειρισμού χωρίς να χρειάζεται ούτε μια ματιά στη θέση 
διερμηνέα. Αυτό σημαίνει ότι ο διερμηνέας έχει τη 
δυνατότητα να παρατηρεί την μη προφορική επικοινωνία 
του ομιλητή, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή 
μετάφραση.

Ασφάλεια και προστασία
Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα κρυπτογράφησης 
που χρησιμοποιεί η DICENTIS για τη μετάδοση ήχου 
και δεδομένων εφαρμόζονται και στη διερμηνεία. 
Στην περίπτωση των απόρρητων συνεδριάσεων, 
η δυνατότητα κρυπτογράφησης προσφέρει τον 
καλύτερο δυνατό βαθμό προστασίας έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης παρακολούθησης, μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβίασης 
των δεδομένων.
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Στοιχεία λογισμικού του συστήματος
Άδεια χρήσης λογισμικού διακομιστή συστήματος DICENTIS

Άδεια χρήσης λογισμικού θέσης διερμηνέα DICENTIS

Σύμβαση συντήρησης λογισμικού DICENTIS

▶ Η επεκτασιμότητα αναλόγως των αδειών χρήσης διευκολύνει σημαντικά την προσαρμογή του συστήματος στις μελλοντικές απαιτήσεις
▶ Νέες λειτουργίες συστήματος μέσω αναβαθμίσεων λογισμικού και όχι μέσω της αντικατάστασης δαπανηρού υλικού εξοπλισμού
▶ Αυτόματος εντοπισμός συσκευών
▶ Ελέγχει έως και 750 συσκευές DICENTIS για συμμετέχοντες
▶ Λύση τύπου πελάτη-διακομιστή
▶ Δεν απαιτείται αλληλεπίδραση χρήστη για τη λειτουργία του συστήματος
▶ Είσοδοι και έξοδοι DanteTM για τη γλώσσα του ομιλητή και γλώσσες

▶ Άδεια για ψηφοφορία σε 1 θέση
▶ Άδεια για ταυτοποίηση σε 1 θέση
▶ Άδεια για ψηφοφορία σε 2 θέσεις ανά συσκευή
▶ Άδεια για επιλογέα γλώσσας σε 1 θέση

▶ Διασφαλίζει την απρόσκοπτη, καλύτερη δυνατή απόδοση συστήματος
▶ Διαθέσιμες τακτικές ενημερώσεις
▶ Εκτεταμένη σύμβαση συντήρησης λογισμικού για 1, 2 ή 5 έτη

Εύκολη εγκατάσταση και ενσωμάτωση λύσεων 
από τρίτους κατασκευαστές
Το Συνεδριακό σύστημα DICENTIS είναι μια λύση 
μετάδοσης δεδομένων μέσω δικτύου όπου 
χρησιμοποιείται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
IP. Αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτή η διανομή πολλών 
ροών βίντεο στους διερμηνείς χωρίς να απαιτούνται 
επιπλέον καλωδιώσεις για τη μετάδοση των 
δεδομένων εικόνας. Όταν οι διερμηνείς δεν 
βρίσκονται κοντά στον ομιλητή, η εμφάνιση της 
έκφρασης του προσώπου του ομιλητή σε μία οθόνη 
και η ταυτόχρονη εμφάνιση της παρουσίασης της 
συνεδρίασης στη 2η οθόνη, συμβάλλουν στην 
παροχή μιας μετάφρασης με μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης μιας εξωτερικής 
οθόνης τρίτου κατασκευαστή στην έξοδο βίντεο 
HDMI της θέσης διερμηνέα DICENTIS. Η χρήση της 
τεχνολογίας IP του OMNEO σημαίνει ότι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν η υπάρχουσα υποδομή δικτύου 
και οι λύσεις τρίτων κατασκευαστών (π.χ. τεχνολογία 
ήχου DanteTM).

Διασφαλίζει την επένδυσή σας στο μέλλον 
Η χρήση IP σημαίνει, επίσης, ότι υπάρχει 
η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος για την 
υποστήριξη έως και 100 μεταφρασμένων γλωσσών. 
Η μονάδα διερμηνέα DICENTIS πληροί, επίσης, 
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-20109, 
ενισχύοντας την υψηλή ποιότητα και την 
ομοιομορφία του εξοπλισμού διερμηνείας, ώστε οι 
διερμηνείς να γνωρίζουν τι μπορούν να περιμένουν.

Ευελιξία διαμόρφωσης
Σήμερα, τα διεθνή συνεδριακά κέντρα χρειάζονται 
μεγαλύτερη ευελιξία. Ο αριθμός συμμετεχόντων 
διαφέρει για κάθε φιλοξενούμενη εκδήλωση. 
Ορισμένες φορές, απαιτείται μεγαλύτερη 
χωρητικότητα και αύξηση των εγκαταστάσεων για 
συνεδριακές αίθουσες. Για αυτόν το λόγο, είναι 
εύκολη η διαμόρφωση και η επαναδιαμόρφωση του 
Συνεδριακού συστήματος DICENTIS, ώστε να είναι 
δυνατή η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων 
που έχουν τη δυνατότητα ακρόασης των εργασιών 
μέσω παθητικής σύνδεσης αιθουσών. Πολύ απλά, 
το Συνεδριακό σύστημα DICENTIS καλύπτει όλες 
τις ανάγκες ανά πάσα στιγμή.



Συνεδριακό σύστημα DICENTIS   | 2322 |   Συνεδριακό σύστημα DICENTIS

▶ Αναγνωρίζει τον χρήστη - η συσκευή περιλαμβάνει συσκευή 
ανάγνωσης NFC η οποία υποστηρίζει διαφορετικές κάρτες 
για την καταχώρηση των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση 

▶ Διπλή χρήση για συζήτηση, ταυτοποίηση, επιλογή γλώσσας και 
ψηφοφορία – μέγιστη αποδοτικότητα με όσο το δυνατόν λιγότερο 
εξοπλισμό για τη μείωση του κόστους και μια ιδανική λύση για 
εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο

▶ Επιλογή γλώσσας, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να ακούν 
τις εργασίες στη δική τους γλώσσα

▶ Πληροφορίες σχετικά με τη συνεδρίαση που εμφανίζονται στην 
οθόνη, όπως μια λίστα συμμετεχόντων όπου υποδεικνύεται ποιος 
ομιλεί εκείνη τη στιγμή, για καλύτερη διαχείριση της συνεδρίασης

▶ Ψηφοφορία - εύκολη και γρήγορη μέσω των έγχρωμων κουμπιών 
στην οθόνη

Συσκευή συζήτησης DICENTIS 
με οθόνη αφής

Επεξεργαστής ήχου και μεταγωγέας τροφοδοσίας DICENTIS
▶ Τροφοδοτεί με ρεύμα όλες τις συσκευές του Συνεδριακού 

συστήματος DICENTIS
▶ Μηδενική διαμόρφωση δικτύου για εύκολη εγκατάσταση
▶ Πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα Ethernet (IEEE802.3), OMNEO 

και DanteTM για σύνδεση με εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών
▶ Υποστηρίζει σύνδεση με βρόχο διέλευσης (loop-through) 

για τη μείωση του κόστους της εγκατάστασης
▶ Υποστηρίζει εφεδρεία καλωδίων για τη βελτιστοποίηση 

της διαθεσιμότητας του συστήματος
▶ Ευφυής λειτουργία Καταστολής ακουστικής ανάδρα-

σης και ισοσταθμιστής για βέλτιστη ποιότητα ήχου
▶ Λειτουργία αναμονής για φιλικότητα προς το περιβάλλον
▶ Αναλογικές είσοδοι και έξοδοι ήχου

Μεταγωγέας τροφοδοσίας DICENTIS
▶ Τροφοδοτεί με ρεύμα όλες τις συσκευές του Συνεδριακού 

συστήματος DICENTIS
▶ Μηδενική διαμόρφωση δικτύου για εύκολη εγκατάσταση
▶ Πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα Ethernet (IEEE802.3) και OMNEO
▶ Υποστηρίζει σύνδεση με βρόχο διέλευσης (loop-through) 

για τη μείωση του κόστους της εγκατάστασης
▶ Υποστηρίζει εφεδρεία καλωδίων για τη βελτιστοποίηση 

της διαθεσιμότητας του συστήματος
▶ Λειτουργία αναμονής για φιλικότητα προς το περιβάλλον

Κεντρικός εξοπλισμός DICENTIS

▶ Αναγνωρίζει τον χρήστη - η συσκευή περιλαμβάνει συσκευή ανάγνωσης 
NFC η οποία υποστηρίζει διαφορετικές κάρτες για την καταχώρηση 
των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση

▶ Επιλογή γλώσσας - ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να παρακολουθεί 
στη δική του γλώσσα, όταν διατίθεται ταυτόχρονη διερμηνεία

▶ Διπλή συμμετοχή και διπλή ταυτοποίηση - ώστε δύο συμμετέχοντες 
να μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια συσκευή

Συσκευή συζήτησης DICENTIS 
με επιλογέα γλώσσας

▶ Αναγνωρίζει τον χρήστη - η συσκευή περιλαμβάνει συσκευή ανάγνωσης NFC 
η οποία υποστηρίζει διαφορετικές κάρτες 
για την καταχώρηση των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση 

▶ Επιλογή γλώσσας - ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να παρακολουθεί τη συνεδρίαση 
στη δική του γλώσσα, όταν διατίθεται ταυτόχρονη διερμηνεία 

▶ Ψηφοφορία - εύκολη και γρήγορη μέσω των έγχρωμων κουμπιών στην οθόνη
▶ Πληροφορίες σχετικά με τη συνεδρίαση που εμφανίζονται στην οθόνη, όπως μια 

λίστα συμμετεχόντων όπου υποδεικνύεται ποιος ομιλεί εκείνη τη στιγμή, 
για καλύτερη διαχείριση της συνεδρίασης

▶ Ζωντανή ροή βίντεο - για οπτικό περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο
▶ Εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών - για βελτιωμένες δυνατότητες
▶ Προβολή εγγράφων - για την κοινή χρήση πληροφοριών με ευκολία
▶ Πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη λήψη πληροφοριών ή για διαβούλευση 

με άλλα άτομα
▶ Προβολή παρουσίασης
▶ AndroidTM-API για την ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών

Συσκευή πολυμέσων DICENTIS

Μικρόφωνο υψηλής κατευθυντικότητας
▶ Τεχνολογία υψηλής κατευθυντικότητας της Bosch που επιτρέπει 

πεντακάθαρη ομιλία
▶ Ο διακριτικός σχεδιασμός βοηθά τον ομιλητή να μεταδώσει το 

μήνυμά του με φυσικό τρόπο
▶ Επιτρέπει ελευθερία κινήσεων

Μικρόφωνο με μακρύ στέλεχος και με κοντό στέλεχος
▶ Μοντέλα με στέλεχος μήκους 480 mm και 310 mm
▶ Για τοποθεσίες που παρουσιάζουν δυσκολία μετάδοσης του ήχου
▶ Τέλειο για το βήμα ομιλητή, όπου οι συμμετέχοντες ομιλούν όρθιοι

Μικρόφωνα DICENTIS
Δυνατότητα επιλογής από 3 αποσπώμενα μικρόφωνα:

▶ Προσφέρει ευκρινείς και εποικοδομητικές συζητήσεις με προηγμένες 
δυνατότητες, όπως η λειτουργία «Αίτημα ομιλίας» (Request to speak) 
και διπλής συμμετοχής, ώστε η ίδια συσκευή να χρησιμοποιείται από 
δύο συμμετέχοντες

Συσκευή συζήτησης DICENTIS

▶ Αναγνωρίζει τον χρήστη - η συσκευή περιλαμβάνει συσκευή ανάγνωσης 
NFC η οποία υποστηρίζει διαφορετικές κάρτες για την καταχώρηση των 
συμμετεχόντων στη συνεδρίαση

▶ Ψηφοφορία - εύκολη και γρήγορη μέσω των έγχρωμων κουμπιών αφής 
ψηφοφορίας 

Συσκευή συζήτησης DICENTIS 
με δυνατότητα ψηφοφορίας

      Συζήτηση

      Διπλή συμμετοχή

      Ταυτοποίηση

      Διπλή ταυτοποίηση

      Ψηφοφορία

      Διπλή ψηφοφορία

      Επιλογή γλώσσας

      Διπλή επιλογή γλώσσας

      Έλεγχος λίστας συμμετεχόντων

      Ζωντανή ροή βίντεο

      Εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών

      Προβολή εγγράφων

      Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

      Προβολή παρουσίασης

Επεξηγήσεις εικονιδίων

Θέση διερμηνέα DICENTIS 
Η μονάδα διερμηνέα DICENTIS επιτρέπει την ταυτόχρονη διερμηνεία σε 
πολύγλωσσες συσκέψεις, συνεδριάσεις ή παρουσιάσεις. Η μονάδα διερμηνέα 
DICENTIS με έξοδο βίντεο παρέχει στον διερμηνέα τη δυνατότητα να βλέπει 
τον τρέχοντα ομιλητή ή μια παρουσίαση. Η έξοδος βίντεο HDMI διευκολύνει 
τη σύνδεση μιας εξωτερικής οθόνης τρίτου κατασκευαστή. Η επιλογή των 
εικόνων βίντεο από τη θέση διερμηνέα επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα 
από τα κουμπιά με δυνατότητα εκχώρησης.

Στοιχεία υλικού εξοπλισμού του συστήματος

▶ Στιβαρή, ώστε να επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη
▶ Διαμορφωμένες υποδοχές για τον εξοπλισμό στο εσωτερικό, 

από αφρώδες υλικό
▶ Ευκολία συσκευασίας, αποσυσκευασίας και μεταφοράς του εξοπλισμού
▶ Τροχοί στη θήκη μεγαλύτερου μεγέθους για εύκολη μεταφορά, 

χειρολαβές με αφρώδες επίθεμα και μανδαλώσεις με σκανδάλη 
απελευθέρωσης

Θήκες μεταφοράς DICENTIS



Bosch Security Systems

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: 
www.boschsecurity.gr ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: boschST@gr.bosch.com
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