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sonucunda, sistem tasarımında daha fazla 
esneklik ve uzaktan etkileşim becerisine 
yönelik daha yüksek talepler ortaya çıktı. Bu 
eğilimler toplantı verimliliğini en üst düzeye 
çıkarma ve üçüncü taraflarla entegrasyonu 
kolaylaştırma ihtiyacını vurgulamaktadır.

130 yıldan uzun bir süredir, Bosch adı yenilikle, kaliteyle ve güvenilirlikle birlikte 
anılıyor. Gerçek birinci sınıf uzmanlık üzerinde yükselen Bosch Security Systems, 
65 yıldan uzun süredir konferans pazarına öncülük ediyor. Peki nasıl? Müşterilerin 
ihtiyaçlarını olağanüstü ürünlerle karşılayarak ve buna gelecek yıllar boyunca 
devam etme sözünü vererek.

Bosch Konferans Sistemleri

Konferans çözümleri pazarı son yıllarda 
bağımsız sistemlerden tamamen entegre 
çözümlere doğru gerçekleşen bir eğilimle 
hızlıca değişti. Bu entegre çözümlerde ses, 
video, sosyal medya ve toplantı verileri 
gibi bilgiler standartlaştırılmış altyapı ve 
arabirimler üzerinden paylaşılıyor. Bu durumun 

Günümüzde, bir konferans 
sisteminden daha fazlası 
istenmektedir. Bu sistemler 
video, sosyal medya, uzaktan 
etkileşim ve genişletilebilirliği 
desteklemelidir.

DICENTIS konferans çözümü, küçük ölçekli 
kuruluşlardan çok uluslu şirketlere ve 
yerelden ulusal hükümetlere ve uluslararası 
zirvelere kadar geniş bir çeşitliliğe sahip 
kullanım alanları için idealdir.

Bosch kendini mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları 
karşılamak için en yenilikçi konferans 
platformunu sunmaya adamıştır. İşte bu 
nedenle Bosch, IP tabanlı ürün ailesi olan 
DICENTIS'i sunar. DICENTIS, yarının entegre 
konferans dünyasının devrim niteliğindeki 
platformudur.
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DICENTIS çok sayıda 
farklı teknolojinin, 
hatta üçüncü taraf 
çözümlerinin 
entegrasyonunu 
mümkün kılan açık 
standartlar üzerine 
inşa edilmiştir.

İhtiyaçlarınızla büyüyen sistem
Bilgilendirin. Etkileyin. İlham verin.

Sistem esnekliğiyle geleceğe hazır
Kuruluşunuz ne yönde değişirse değişsin 
DICENTIS Konferans Sistemi değişen 
ihtiyaçlarınıza yanıt verecek şekilde 
uyarlanır. Bunun nedeni DICENTIS'in 
bazı teknolojilerin, hatta üçüncü taraf 
çözümlerinin entegrasyonunu mümkün 
kılan açık standartlar üzerine inşa edilmiş 
olmasıdır. Örneğin:
▶ Mevcut altyapıların kullanılabilmesi 

için Ethernet ve IP kullanılmaktadır
▶ DICENTIS'in diğer ses ve kontrol 

ekipmanlarına bağlanabilmesi için 
OMNEO kullanılmaktadır

▶ DICENTIS Multimedya cihazındaki 
Android™ özel Android™ 
uygulamalarının kullanılmasını 
sağlamaktadır

Uygun maliyetli
DICENTIS Konferans Sistemi'nin kalbinde 
Bosch tarafından geliştirilen ve tamamen 
standartlaştırılmış Ethernet ağları üzerinden 
çalışan benzersiz IP tabanlı OMNEO medya 
ağı mimarisinden yararlanılmaktadır. Bu, 
esneklik ile uygun maliyetli kurulum ve 
bakım sağlar. Ayrıca, DICENTIS'i mevcut 

▶ Sistem esnekliği ile ekonomik kurulum ve bakım için OMNEO medya 
ağı mimarisini esas alan açık platform

▶ Otomatik kamera kontrolü gibi özellikler sunmak üzere destekleyici 
sistemlerle kolay entegrasyon

▶ Yeni işlevleri kolayca alabilen gelecekte de kullanılabilecek bir sistem 
için lisans tabanlı genişletilebilirlik

▶ Toplantı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiş 
kullanıcı deneyimi

▶ 100 dile kadar simultane tercüme 

▶ Toplantıların sistem kesintisi olmadan yapılmasını sağlamak için kablo 
ve güç kaynağı yedeklemesi

altyapıyı yeniden kullanmak için ideal hale 
getirir. Konferans cihazları Bosch güç 
anahtarları ve Bosch sistem ağ kabloları 
kullanılarak devreli papatya dizimi 
konfigürasyonunda bağlanabilir. Bu, 
zaman kazandırıcı, esnek bir çözüm sunar. 
Alternatif olarak, CAT5e (veya daha iyi) 
kablolar ve standart Ethernet üzerinden 
güç aktarımı (PoE) anahtarları yıldız 
konfigürasyonlarını mümkün kılmaktadır.

OMNEO nedir?
OMNEO, ses içeriği veya cihaz kontrolü 
gibi bilgi alışverişinde bulunması gereken 
cihazları bağlamak için mimari bir 
yaklaşımdır. IP ve halka açık standartları da 
içeren birden fazla teknoloji üzerine inşa 
edilen OMNEO, Audinate tarafından üretilen 
DanteTM gibi günümüzün teknolojilerini 
desteklerken geleceğin standartlarını 
da benimsemektedir. OMNEO birlikte 
çalışabilirlik sağlayan profesyonel seviyede 
medya ağ çözümü, kolay kurulum için 
benzersiz özellikler, daha iyi performans 
ve pazardaki diğer IP çözümlerine göre 
çok daha iyi ölçeklenebilirlik sunar.
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Her zaman hizmet sunan sistemİhtiyaçlarınıza göre konfigüre edildi
Konferans sistemi kullanan her kuruluşun kendine 
özgü bir dizi ihtiyacı vardır, bu nedenle DICENTIS 
Konferans Sistemi geniş bir işlev seçkisi sunmaktadır. 
Hangi tür sistem çözümünden yararlanabileceğinizi 
görmek için aşağıdaki tabloya göz atın. Son derece güvenilir ve güvenli

DICENTIS Konferans Sistemi'ne yerleşik kablo ve güç 
kaynağı yedeklemesi, nadir görülen sistem arızası 
durumunda veri kaybı olmamasını sağlar. Ayrıca, 
sistemde işlenen tüm ses ve kontrol verileri, 
kanıtlanmış endüstri teknolojileriyle güvenli biçimde 
şifrelenerek en sıkı ve uluslararası olarak tanınan 
standartları karşılar. Bu, verileri son derece güvenli 
veya hassas toplantı koşullarında aşırı derecede önemli 
olan müdahaleye ve yetkisiz erişime karşı korur. 

Her zaman en yeni işlevler 
DICENTIS Konferans Sistemi, düzenli yazılım 
güncellemeleri sayesinde, yeni geliştirilen işlevlerin 
eklenmesi için pahalı donanım değiştirme işlemlerine 
gerek olmaksızın kolayca genişletilir. Bu, lisanslı 
sistem ve koltuk yazılımının yanı sıra üçüncü taraf 
AndroidTM uygulamaları aracılığıyla ek sistem 
özelliklerini de içerir. Bosch, müşterilerin sistemlerini 
idame ettirmelerine yardımcı olmak için Yazılım bakım 
sözleşmesi (SMA) sunmaktadır. Bu hizmet, tüm 
DICENTIS Konferans Sistemi çalışmasının platform 
ve sunucularda sorunsuz bir şekilde devam etmesini 
sağlar. Bu, sisteme ilişkin yazılım ve uyumluluk 
eklentilerinin yanı sıra İnternet tabanlı çeşitli 
uygulamaları içerir.

Otomatik kamera kontrolü
DICENTIS sistemi, otomatik kamera kontrolünün 
entegrasyonunu basitleştiren ONVIF uyumlu IP 
kameraları destekler. ONVIF, ağ videosu için pazarın 
önde gelen, küresel standardıdır ve konferans 
katılımcılarının salondaki ekranda konuşan kişiyi 
her zaman görmesini sağlar. Ayrıca, DICENTIS CGI 
protokolleriyle Sony ve Panasonic kameraları 
destekler.

Çevre dostu 
DICENTIS çevreye en alt düzeyde etkisi olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu nedenle, sistem bekleme moduna 
alınabilir. Patent bekleyen bu özellik başkanın tüm 
katılımcıların multimedya cihazlarını bir kerede 
kapatmasını sağlar; bu da güç tüketimini önemli 
ölçüde azaltır ve toplantılar arasında ve molalar 
sırasında güç tasarrufu sağlar.

Tüm simgeler 22. sayfada açıklanmıştır.
Otomatik kamera kontrolü bir sistem özelliğidir. DICENTIS sistemi, otomatik kamera kontrolünün entegrasyonunu basitleştiren ONVIF uyumlu IP kameraları destekler.
DICENTIS Multimedya cihazının multimedya özellikleri belge görüntüleme, internet erişimi, sunum görüntüleme, canlı video ve üçüncü taraf AndroidTM uygulamalarının 
kullanımıdır.

İşlevler DICENTIS 
Multimedya cihazı

Dokunmatik ekranlı 
DICENTIS Toplantı 

cihazı

Dil seçicili DICENTIS 
Toplantı cihazı

Oylama özellikli 
DICENTIS Toplantı 

cihazı

DICENTIS 
Toplantı cihazı

Delege konfigürasyonu x x x x x

Başkan konfigürasyonu x x x x x

Toplantı

Dil seçimi

Oylama

NFC tanıma

İkili kullanım 

Otomatik kamera 
kontrolü

Multimedya

Yeni konferans standardı hepsini 
yapar: toplantı yönetimi, dil seçimi, 
oylama, multimedya işlevleri, canlı 

video akışı, çift kullanım, internet 
erişimi, belge görüntüleme, üçüncü 

taraf uygulamalar ve daha fazlası.
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Tüm konferans cihazları yazılım tarafından 
katılımcı veya başkan cihazı olarak 
yapılandırılabilir. Bu, gerekli donanım 
miktarını azaltarak ekonomikliği en üst 
düzeye çıkarır.

Sektör lideri özelliklere sahip 
benzersiz konferans cihazları
Mevcut toplantıya odaklanın 

Net, doğal ses
Tüm DICENTIS konferans cihazlarında Bosch'a özel 
olan ve yüksek ses düzeyleri gerekli olduğunda 
anlaşılabilirliği en üst düzeye çıkaran akıllı Akustik 
Geri Besleme Engelleme'den yararlanılır. Bu teknoloji 
yankıları ve uğultuyu engellemeye yardımcı olarak net 
konuşma anlaşılırlığı sağlar.

Ayrıca, mikrofon ve hoparlör doğal bir ses sağlayacak 
şekilde aynı zamanda etkin durumdadır. Her zaman, 
katılımcılar ve başkan toplantıyı rahat biçimde 
dinleyerek mevcut toplantıya odaklanabilir.

Takılabilir mikrofonlar 
Herhangi bir DICENTIS konferans cihazıyla üç adet 
takılabilir mikrofon kullanılabilir:Uzun Gövdeli, Kısa 
Gövdeli ve Yüksek yönlendirmeli mikrofonlar. Yüksek 
yönlendirmeli mikrofonda, konuşmanın kristal 
netliğinde çoğaltılmasını sağlayan yüksek 
yönlendirmeli Bosch teknolojisi kullanılır, bununla 
birlikte farklı tasarım konuşmacının mesajını doğal 
bir yolla vermesine yardımcı olur.

Akustik bakımdan zorlayıcı konumlarda veya kişilerin 
bir kürsüden ayakta durarak konuşmak istedikleri 
durumlarda, uzun ve kısa gövdeli tek yönlü Mikrofon 
en iyi çözümdür.

Teşvik edici netlik
Tasarım, insanların etkileşim kurma biçimlerinde 
önemli bir rol oynar; yapıcı diyalogları teşvik eden 
bir ortam oluşturmak için merkezi bir niteliktedir. 
Bosch'un DICENTIS konferans cihazlarının fiziksel 
tasarımının araştırma ve geliştirmesine büyük 
kaynaklar ayırmasının nedeni budur. Peki ya sonuç? 
Üstün ergonomi, mükemmel kullanım kolaylığı ve 
şık ama yine de sade bir görünüm.

Toplantının yolunda gitmesini sağlama 
DICENTIS sistemi toplantı yapısını ve verimliliğini 
optimize etmek için tasarlanmıştır. Temel görüşme 
ayarları kullanılmakta olan herhangi bir DICENTIS 
konferans cihazı için tanımlanabilir. Toplantı, bir 
toplantıyı açabilen veya kapatabilen, oylama turları 
açabilen ve hangi katılımcının ve bir seferde kaç 
kişinin konuşabileceğine karar verebilen bir operatör 
veya başkan tarafından yönetilebilir. Ayrıca, başkan 
gerektiğinde tüm katılımcı mikrofonlarını devreden 
çıkarmak için öncelik düğmesini de kullanabilir.

▶ Yüksek yönlendirmeli mikrofon ve akıllı Akustik Geri Besleme Engelleme, kristal 
netliğinde konuşma çoğaltma olanağı tanır

▶ Hoparlör ve mikrofon mükemmel konuşma anlaşılırlığı sağlamak için aynı anda etkin 
olabilir 

▶ En uygun ergonomik tasarım

▶ İşlev kullanılabildiğinde hemen toplantıya katılmak için “Konuşulabilir” göstergesi gibi 
gelişmiş toplantı işlevleri
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Çekici arayüz
Çekici ve ilginç bir arayüz sağlamak için DICENTIS 
multimedya cihazlarda tanıdık Android™ işletim 
sisteminden yararlanılır. Ayrıca, bu sistem toplantı 
verimliliğini daha da artırmak ve örneğin oda 
kontrolü entegrasyonu için özel yapım veya 
üçüncü taraf uygulamaların kullanılmasına 
da olanak tanır.

Ödüllü tasarım
Şık internet destekli DICENTIS Multimedya cihaz 
zarif, ergonomiktir ve her türlü iç mekanı 
tamamlar. Multimedya cihazı, 2014'te Red Dot 
tasarım ödülü ve 2015'te Alman tasarım ödülü 
dahil olmak üzere çok sayıda prestijli ödül 
kazanmıştır.

Her kelimeyi, her heceyi duyun
DICENTIS Multimedya cihazdan yayılan 
olağanüstü ses kalitesi ve anlaşılırlık. Kaynak 
malzeme ister müzik ister konuşma olsun. Entegre 
iki yönlü hoparlör sistemlerine sahip özel akustik 
tasarım ses tayfını hassas biçimde çoğaltır. 
Bosch'un tasarladığı teknolojiler daha doğal bir 
sese daha da fazla katkıda bulunur. Gelişmiş 
ekolayzer tüm odadaki akustikleri optimize 
ederken Bosch'un akıllı Akustik Geri Beslemeyi 
Engelleme teknolojisi yüksek ses düzeyleri gerekli 
olduğunda anlaşılırlığı en üst düzeye çıkarır.

Her ifadeyi görün
DICENTIS sistemi otomatik kamera kontrolünü 
destekler ve yüksek çözünürlüklü görüntüler 
için katılımcıların konuşmacının yüzünü kendi 
ekranında görmesini sağlayan Bosch HD 
Konferans kameralarından yararlanır.

Kim kimdir?
Cihazın arkasında mıknatıslı eklere sahip bir 
isimlik delegelerin konuşan kişiyi tanımasını 
kolaylaştırır. Delegeler toplantıdan önce 
tanıtılmadıysa bu son derece pratik bir çözümdür.

DICENTIS Multimedya cihazı
Bilgilendirin. Etkileyin. İlham verin.

▶ Konferans deneyimini iyileştirmek için kullanıcı dostu 7 inç yüksek kapasitif 
dokunmatik ekran

▶ Modern ödüllü tasarım

▶ Katılımcıları hızlı tanıma ve oylama için Entegre Yakın Alan İletişimi (NFC) 
Kart Okuyucusu; hatta katılımcılar mevcut bir kayıt kartını da kullanabilir

▶ Olağanüstü anlaşılırlık ve ses kalitesi sunan iki yönlü hoparlör sistemi

▶ Konuşan katılımcının canlı videosu cihaz ekranlarından takip edilebilir

▶ Paylaşılan bilgilerin her zaman güncel olmasını ve son dakika düzeltmelerinin 
hemen yapılabilmesini sağlamak için İnternet erişimi ve belgelere göz atma 

Yüksek çözünürlüklü kapasitif 
dokunmatik ekran aynı anda bilgi 
almanıza, çevrimiçi olmanıza 
ve belgeleri görüntülemenize 
olanak tanır 

Kolay tanıma için isimlik

Takılabilir 
Bosch Yüksek 
yönlendirmeli 
mikrofon berrak 
ve net ses 
kalitesi sunar 

Hızlı katılımcı tanıması için 
dahili NFC Kart Okuyucu

Olağanüstü anlaşılırlık ve 
yüksek ses kalitesi için iki 
yönlü hoparlör sistemi 

Konuşulabilir göstergesi, 
delegeye mikrofon 
düğmesine bastığında anında 
konuşabileceğini gösterir

Etkileyici etkileşim
DICENTIS Multimedya cihazının kullanıcı dostu 
grafik kullanıcı arabirimi ve kullanımı kolay 
dokunmatik ekranı katılımcı etkileşimini ve 
kullanıcı konforunu artırır. Simultane tercümanlık 
hizmeti sunulduğunda, katılımcılar toplantıyı kendi 
dillerinde takip edebilir. Dokunmatik multimedya 

cihazı ses, video, toplantı verileri, internet erişimi 
ve son derece kullanışlı bir elektronik oylama 
olanağını entegre eder. Bu, katılımcıların başkan 
tam kontrole sahip olmaya devam ederken ilgili 
bilgilere ya da internete bireysel dokunmatik 
ekranlarında erişerek toplantılara daha verimli 
biçimde katkıda bulunmasını sağlar.

Konferansı kolayca takip 
edebilir ve doğal bir 
şekilde konuşabilirsiniz. 
İhtiyaç duyacağınız tüm 
bilgiler parmak 
uçlarınızdadır.
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Dokunmatik ekranlı DICENTIS 
Toplantı cihazı

Takılabilir Bosch Yüksek 
yönlendirmeli mikrofon 
son derece net konuşma 
anlaşılırlığı sunar 

Cihazın sol ve sağ 
tarafındaki bireysel 
kulaklık ses kontrolü

Ayrıca, dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı 
cihazında katılımcıları hızlı tanımak amacıyla 
yerleşik bir NFC Kart Okuyucu bulunur. Delege, 
sistemi tanımlamak için mevcut bir kayıt kartını 
cihazın yakınına yerleştirir

Yerel karakterlerdeki delege 
adlarını içeren dokunmatik ekran 
kimin konuştuğunu ve kimin 
istek listesinde olduğunu açıklığa 
kavuşturur. Ayrıca, ekran dil 
seçimi ve oylama için de kullanılır

“Konuşulabilir” göstergesi, delegeye 
mikrofon düğmesine bastığında 
anında konuşabileceğini gösterir

▶ 4,3 inç dokunmatik ekran, toplantının daha verimli olması için katılımcı listesi, 
oylama düğmeleri ve dil seçimini gösterir

▶ Katılımcıları hızlı tanıma ve oylama için Entegre Yakın Alan İletişimi (NFC) Kart 
Okuyucusu; hatta katılımcılar mevcut bir kayıt kartını da kullanabilir

▶ Çift kullanım gerekli ekipman miktarını en aza indirir; bu maliyet tasarrufu 
sağlar ve konferans masasındaki yer sayısını en üst düzeye çıkarır

Dokunmatik ekranlı 
DICENTIS Toplantı cihazı, 
bir cihaz ister bir ister 
iki katılımcı tarafından 
kullanılıyor olsun kullanıcı 
dostu ve net bir konferans 
deneyimi sunar.

Konuşma yalnızca yarısı
Dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı 
4,3 inç kapasitif dokunmatik ekranı sayesinde 
katılımcıları yönlendirir ve toplantı verimliliğini 
artırır. Bunu, katılımcıların kimin konuştuğunu 
ve sırada kimin olduğunu görmesini sağlayarak 
başarır. Müşteri logosunu gösterebilir ve 
katılımcının oturumları kendi dilinde takip 
etmesine olanak tanır. Ayrıca, oylama bilgilerine 
de erişim sunar.

Aynı anda iki dil 
İki katılımcı, ikisine de görüşme yönetimi, 
tanıma, oylama ve dil seçimi olanağı sunan tek 
bir dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı 
kullanabilir. Daha önemlisi, iki delegenin her biri 
oturumları kulaklıkla kendi dilinde dinleyebilir. Bir 
NFC kartıyla oturum açarak kendi dil kanallarını 
yerel karakterlerde seçerler.
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Dil seçicili DICENTIS 
Toplantı cihazı

Hızlı ve basit dil seçimi
Toplantıda tercümanlık hizmeti sunulduğunda, 
delegenin konferans başlamadan kulaklığını 
takarak tercih ettiği dili seçmesi yeterlidir. Dil 
seçimi yalnızca gerektiğinde gösterildiğinden son 
derece basittir. Ayrıca delegelerin kendi dillerini 
kolayca bulabilmesi ve konferansın başını 
kaçırmaması için yerel karakterlerle sunulur. 
Mevcut toplantıya en baştan itibaren 
odaklanabilirler.

İkisi bir arada
Dil seçicili DICENTIS Toplantı cihazı, paylaşılan 
tek dil seçimiyle ikili tanıma ve ikili toplantı 
olanağı sunar.

▶ Farklı diller ekranda yerel karakterlerle gösterilir, böylece delege kendi dilini kolayca 
bulup seçebilir ve toplantıya odaklanabilir

▶ Katılımcıları hızlı tanıma için Entegre Yakın Alan İletişimi (NFC) Kart Okuyucusu; 
hatta katılımcılar mevcut bir kayıt kartını da kullanabilir

▶ Çift kullanım gerekli ekipman miktarını en aza indirir; bu maliyet tasarrufu sağlar 
ve konferans masasındaki yer sayısını en üst düzeye çıkarır

Mikrofon düğmeleri 
kullanıcı dostu 
(ikili/başkan) 
katılımı sağlar 

Ses düzeyi kontrol döner düğmesi 
kulaklık kullanırken her heceyi 
duymanıza yardımcı olur 

Bosch Yüksek 
yönlendirmeli mikrofon 
anlaşılırlığı iyileştirir 
ve delegelerin doğal 
bir şekilde katılım 
sağlamalarına olanak tanır

Seçici ekranındaki yerel 
karakterlerin ve simgelerin iyi 
anlaşılması delegenin kendi 
dilini seçmesini kolaylaştırır

Ayrıca, dil seçicili DICENTIS 
Toplantı cihazında 
katılımcıları hızlı tanımak 
amacıyla yerleşik bir NFC 
Kart Okuyucu bulunur. 
Delege, sistemi tanımlamak 
için mevcut bir kayıt kartını 
cihazın yakınına yerleştirir



DICENTIS Konferans Sistemi   | 1716 |   DICENTIS Konferans Sistemi

Kullanıcı dostu, kullanımı kolay, sade 
mikrofonu ve kristal netliğindeki 
konuşma olanağı sayesinde 
DICENTIS Toplantı cihazı tüm 
toplantı katılımcılarının mevcut 
sorunlara odaklanabilmesini sağlar.

Oylama düğmeleri 
ekranda yalnızca 
başkan oylama işlemini 
başlattığında görünür, 
bu da katılımcıların 
odaklanmış durumda 
kalmalarını sağlar.

Renkli oylama düğmeleri 
oylama zamanı geldiğinde 
yanar

Yüksek kaliteli Bosch 
hoparlörlerle üst düzey 
akustik tasarım ve ses 
işleme deneyimini yaşayın 

Ayrıca, oylama özellikli 
DICENTIS Toplantı 
cihazında katılımcıları hızlı 
tanımak amacıyla yerleşik 
bir NFC Kart Okuyucu 
bulunur. Delege, sistemi 
tanımlamak için mevcut 
bir kayıt kartını cihazın 
yakınına yerleştirir

Bir düğmeye basıldığında
Delegeler cihazlarındaki aydınlatmalı renkli 
düğmelerden birine basarak oy kullanır. Daha da 
önemlisi, bu düğmeler yalnızca oylama başkan 
tarafından açıldığında görünür. Bu, toplantı sırasında 
delegelerin dikkatini dağıtmamalarını sağlar.

Gizli oylama
Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı “Gizli 
Oylama” yapılmasına olanak verir. Bu düzende, oylama 
LED'leri delege oyunu verdiği anda görünmez hale 
getirilir. Bu, katılımcıların komşu bir delegenin oyundan 
etkilenmemelerini sağlamaya yardımcı olur. 

▶ Renkli dokunmatik oylama düğmeleri katılımcıların kolayca ve hızlı bir şekilde 
oy kullanmasını sağlayacak şekilde her cihazda yalnızca işlev gerekli olduğunda 
görünür

▶ Katılımcıları hızlı tanıma ve oylama için Entegre Yakın Alan İletişimi (NFC) 
Kart Okuyucusu; hatta katılımcılar mevcut bir kayıt kartını da kullanabilir

▶ Etkilenmemiş oylama sonuçlarını garanti eden gizli oylama desteklenir

▶ Tüm katılımcılar için en basit kullanımı sunmak üzere “Konuşulabilir” 
göstergesiyle temel konferans işlemlerini kolaylaştırır

Oylama özellikli DICENTIS 
Toplantı cihazı

DICENTIS Toplantı cihazı

“Konuşulabilir” göstergesi, 
delegeye mikrofon 
düğmesine bastığında 
anında konuşabileceğini 
gösterir

DICENTIS Toplantı cihazı, katılımcıların 
görüşmelerine, bir konuşma isteği kaydetmelerine 
ve toplantı sırasında konuşanları dinlemelerine 
olanak tanır. Tüm DICENTIS konferans cihazları gibi 
bu toplantı cihazı da “Konuşabilirlik” işlevi sunar. 
Bu belirtildiğinde, katılımcı düğmeye basar basmaz 

konuşmaya başlayabilir. Bu cihaz, aynı zamanda 
ekonomik ve esnek bir konferans çözümü bir yazılım 
lisansı aracılığıyla ikili kullanımı da destekler. 
Bu şekilde, yalnızca cihazların yarısıyla kusursuz 
biçimde yeterli bir düzen elde edebilirsiniz.
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Tercümanın dilini konuşmak çok önemlidir. Dünya genelindeki 
uzman tercümanlar ve teknisyenleri gözleyerek ve onlarla 
görüşerek, masanın tasarımı tercümanların ihtiyaçlarına göre 
optimize edilmiştir. Peki ya sonuç? Günümüzün ve geleceğin 
pazar gerekliliklerine uygun ve tercümana işine odaklanması 
için maksimum özgürlüğü sağlayan bir tercüman masası. 
Sistemin kurulumu ve konfigürasyonu hızlı ve kolaydır. 
Tercüman masası ve tercüme sistemi ayarları tercüman 
masasının kendisi kullanılarak konfigüre edilebilir. PC 
uygulaması kullanılarak konfigürasyon daha fazla optimize 
edilebilir.

Sezgisel çalışma
DICENTIS Tercüman masasının pasif yüksek 
kontrastlı ekranı, hızlıca anlaşılması ve sezgisel 
olarak çalışması için giriş ve çıkış dillerini mantıksal 
olarak iki dik sütunda bölümlere ayırır. Tercümanın 
NFC kartı ile kişisel ön ayarlar çağrılabilir. Tüm 
tercüme süreci boyunca yalnızca ilgili bilgiler 
görüntülenir ve kullanılmayan özellikler gizlenebilir. 
Daha az deneyimli kullanıcılar için yalnızca kullanılan 
işlevleri gösteren basitleştirilmiş DICENTIS Tercüman 
masası arayüzü konfigüre edilebilir.

DICENTIS Tercüman masası
Dilinizi konuşuyor

Uluslararası enstitüler, 
konferans merkezleri ve 
kiralama şirketleri için 
idealdir

Sezgisel kullanım için dikey 
hizalanmış giriş ve çıkış dilleri

Kısa gövdeli mikrofon 
maksimum konuşma anlaşılırlığı 
sağlar ve tercüman masası için 
idealdir

Sesli bildirim özellikle 
de görme engelli 
tercümanlar için kolay 
kullanımı garanti eder

Çabuk anlaşılması için 
yüksek kontrastlı ekran

Entegre NFC kart okuyucu 
tercümanın kişisel ayarlarına 
hızlıca erişebilmesini sağlar

Üç adet atanabilir düğme 
tercümanın “yavaş 
konuşma”, “tekrar oynatma” 
ve “video seçimi” gibi 
destekleyici işlevlere kısa tuş 
işlevleri ile hızlı ve kolay bir 
şekilde erişebilmesini sağlar

Daha iyi kontrol 
için dokunmatik 
düğmeler ve döner 
düğmeler

▶ Mantıksal olarak bölünmüş dil giriş ve çıkış bölümlerine dayanan sezgisel kullanım, 
kişisel ön ayarların kullanımı ve atanabilir düğmeler

▶ Dokunmatik düğmeler ve döner düğmeler tercüman masasına bakmadan da kullanım 
olanağı sunarken, isteğe bağlı sesli bildirim görme engelliler için de kolay kullanımı 
garanti eder

▶ 100 adede kadar tercüme dilinin ihtiyaçlarını karşılayabilir

▶ ISO-20109 en son simültane tercüme standardına uygundur

▶ Esnek konfigürasyon, pasif oda bağlantısı ile katılımcı kapasitesini artırabilmeyi sağlar

Bakmadan kullanım bile mümkündür
Dokunmatik düğmeler, döner düğmeler ve sesli 
bildirimle ergonomik tasarım daha iyi kontrol sunar ve 
tercüman masasına bakmadan da kullanımı mümkün 
kılar. Böylece, tercüman konuşmacının sözlü olmayan 
iletişimini gözlemleyerek mümkün olan en iyi 
tercümeyi yapar.

Emniyetli ve güvenli
DICENTIS tarafından ses ve veri için kullanılan 
Uluslararası olarak tanınan şifreleme standartları 
tercüme için de uygulanır. Hassas toplantılarda bu 
şifreleme gizli dinlemeye, yetkisiz erişime ve verilerde 
tahrifata karşı en iyi korumayı sunar.
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Sistem Yazılımı Bileşenleri
DICENTIS Sistem sunucu yazılımı lisansı

DICENTIS Seat yazılım lisansı

DICENTIS Yazılım bakım sözleşmesi

▶ Lisans tabanlı genişletilebilirlik sistemi gelecekte kesinlikle kullanılabilir duruma getirir
▶ Pahalı donanımları değiştirmek yerine yazılım yükseltmeleriyle yeni sistem işlevleri
▶ Otomatik cihaz bulma
▶ Katılımcılar için 750 adede kadar DICENTIS cihazını kontrol eder
▶ İstemci sunucu çözümü
▶ Sistemi çalıştırmak için kullanıcı etkileşimi gerekmez
▶ Salon ve diller için DanteTM girişleri ve çıkışları

▶ 1 koltukta oylama lisansı
▶ 1 koltukta kimlik doğrulama için lisans
▶ Cihaz başına 2 koltukta oylama için lisans
▶ 1 koltuktan dil seçici için lisans

▶ Sorunsuz, mümkün olan en iyi sistem performansını sağlar
▶ Düzenli güncellemeler mevcuttur
▶ 1, 2 veya 5 yıllık Uzatılmış Yazılım Bakım Sözleşmesi

Kolay kurulum ve üçüncü taraf entegrasyonu
DICENTIS Konferans Sistemi en son IP teknolojisini 
kullanan bir ağ çözümüdür ve böylece video için 
ekstra kablo kullanmadan tercümanlara birden 
fazla video akışı sağlanabilir. Tercümanlar 
konuşmacıya yakın olmadıklarında, bir ekranda 
konuşmacının yüz ifadesini gösterirken aynı anda 2. 
ekranda toplantı sunumunun gösterilmesi 
tercümanların daha doğru bir tercüme yapmasına 
yardımcı olabilir. DICENTIS Tercüman masasının 
HDMI video çıkışına üçüncü taraf harici ekran 
bağlanabilir. OMNEO IP Teknolojisinin kullanımı 
mevcut altyapısı ve üçüncü taraf çözümlerin 
(DanteTM ses gibi) kullanılabilmesi anlamına gelir.

Geleceğe hazır 
IP kullanımı aynı zamanda sistemin 100 adede 
kadar tercüme dilini destekleyecek şekilde 
genişletileceği anlamına gelir. DICENTIS Tercüman 
masası aynı zamanda ISO-20109 uyumlu olup 
tercümanların ne bekleyeceklerini bilmeleri 
için tercüme ekipmanlarında yüksek kalite ve 
eşbiçimlilik uygular.

Esnek konfigürasyon
Günümüzde uluslararası konferans merkezleri daha 
fazla esnekliğe ihtiyaç duyuyor. Ev sahipliği yapılan 
her etkinlikte katılımcı sayısı farklılık gösteriyor. 
Bazen daha fazla kapasite ihtiyacı oluyor ve 
toplantı odası kapasitelerinin artırılması gerekiyor. 
İşte bu nedenle, DICENTIS Konferans sistemi 
kolayca konfigüre edilebilir ve pasif oda bağlantısı 
ile kulaklıklardan dinleyebilen katılımcı sayısını 
artırmak için tekrar konfigüre edilebilir. DICENTIS 
Konferans sistemi her zaman kolayca herkesin 
ihtiyacına uyum sağlar.
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▶ Kullanıcıyı tanımlar: Cihaz toplantıdaki katılımcıları kaydetmek için 
farklı kartları destekleyen bir NFC okuyucu içerir 

▶ Toplantı, tanıma, dil seçimi ve oylama için ikili kullanım: Maliyetleri 
azaltmak için mümkün olduğunca az sayıda ekipmanla maksimum 
verimlilik, sınırlı alanı olan toplantı mekanları için ideal

▶ Katılımcıların oturumları kendi dillerinde dinleyebilmesi için 
dil seçimi

▶ Daha iyi toplantı yönetimi için kimin konuştuğunu gösteren 
katılımcı listesi gibi ekranda gösterilen toplantı bilgileri

▶ Oylama: Renkli ekran düğmeleriyle hızlı ve kolay

Dokunmatik ekranlı 
DICENTIS Toplantı cihazı

DICENTIS Ses işlemcisi ve güç anahtarı
▶ DICENTIS Konferans Sisteminin tüm cihazlarına güç sağlar
▶ Kurulum kolaylığı için sıfır ağ yapılandırması
▶ Üçüncü taraf ekipmanlarla bağlantı için Ethernet (IEEE802.3), 

OMNEO ve DanteTM ile tam uyumludur
▶ Kurulum maliyetini azaltmak için bağlantı aracılığıyla döngüyü destekler
▶ Sistem kullanılabilirliğini optimize etmek için kablo yedekliliğini 

destekler
▶ Optimum ses kalitesi için Akıllı Akustik Geri Besleme 

Engelleme ve ekolayzer
▶ Çevre dostu bekleme modu
▶ Analog ses girişleri ve çıkışları

DICENTIS Güç anahtarı
▶ DICENTIS Konferans Sisteminin tüm cihazlarına güç sağlar
▶ Kurulum kolaylığı için sıfır ağ yapılandırması
▶ Ethernet (IEEE802.3) ve OMNEO ile tam uyumludur
▶ Kurulum maliyetini azaltmak için bağlantı aracılığıyla döngüyü destekler
▶ Sistem kullanılabilirliğini optimize etmek için kablo yedekliliğini 

destekler
▶ Çevre dostu bekleme modu

Merkezi DICENTIS ekipmanı
▶ Kullanıcıyı tanımlar: Cihaz toplantıdaki katılımcıları kaydetmek için 

farklı kartları destekleyen bir NFC okuyucu içerir
▶ Dil seçimi: Simultane tercümanlık hizmeti sunulduğunda, katılımcı 

kendi dilinde dinleyebilir
▶ İkili görüşme, ikili tanıma: Katılımcılar aynı cihazı aynı anda kullanabilir

Dil seçicili DICENTIS Toplantı cihazı

▶ Kullanıcıyı tanımlar: Cihaz toplantıdaki katılımcıları kaydetmek 
için farklı kartları destekleyen bir NFC okuyucu içerir 

▶ Dil seçimi: Simultane tercümanlık hizmeti sunulduğunda, 
katılımcı toplantıyı kendi dilinde dinleyebilir 

▶ Oylama: Renkli ekran düğmeleriyle hızlı ve kolay
▶ Daha iyi toplantı yönetimi için kimin konuştuğunu gösteren 

katılımcı listesi gibi ekranda gösterilen toplantı bilgileri
▶ Gerçek zamanlı görsel içerik için canlı video akışı
▶ Gelişmiş özellikler için üçüncü taraf uygulamalar
▶ Kolay bilgi paylaşımı için belge görüntüleme
▶ Bilgilere veya kişilere başvurmak için internet erişimi
▶ Sunum görüntüleme
▶ Özel yapım uygulamalar için AndroidTM API'sı

DICENTIS Multimedya cihazı

Yüksek yönlendirmeli mikrofon
▶ Kristal netliğinde konuşma sağlayan yüksek yönlendirmeli 

Bosch teknolojisi
▶ Konuşmacının mesajını doğal bir şekilde iletmesine yardımcı 

olan farklı tasarım
▶ Hareket özgürlüğü sağlar

Uzun gövdeli ve kısa gövdeli mikrofon
▶ 480 ve 310 mm gövde modelleri
▶ Akustik bakımdan zorlayıcı konumlar için
▶ Kişilerin ayakta konuştuğu yerlerde kürsü konumu için 

mükemmel

DICENTIS Mikrofonlar
3 takılabilir mikrofon arasından yapılan bir seçim:

▶ İki katılımcının aynı cihazı kullanabilmesi için “Konuşulabilir” işlevi 
ve ikili görüşme işlevi gibi gelişmiş özelliklerle net, üretken toplantı 
olanağı sunar

DICENTIS Toplantı cihazı

▶ Kullanıcıyı tanımlar: Cihaz toplantıdaki katılımcıları kaydetmek için farklı 
kartları destekleyen bir NFC okuyucu içerir

▶ Oylama: Renkli dokunmatik oylama düğmeleriyle hızlı ve kolay 

Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı

      Toplantı

      İkili toplantı

      Tanıma

      İkili tanıma

      Oylama

      İkili oylama

      Dil seçimi

      İkili dil seçimi

      Katılımcı listesi kontrolü

      Canlı video akışı

      Üçüncü taraf uygulamaları

      Belge görüntüleme

      İnternet erişimi

      Sunum görüntüleme

Simge açıklamaları

DICENTIS Tercüman masası 
DICENTIS Tercüman masası çok dilli konferanslarda, toplantılarda veya 
sunumlarda simültane tercüme yapılmasını sağlar. Video çıkışlı 
DICENTIS Tercüman masası tercümana mevcut konuşmacıyı veya 
sunumu görme imkanı sağlar. HDMI video çıkışı üçüncü taraf harici 
ekrana bağlanmayı kolaylaştırır. Video görüntüleri atanabilir 
düğmelerden biri kullanılarak tercüman masasından seçilebilir.

Sistem Donanımı Bileşenleri

▶ Güvenli taşımayı ve depolamayı sağlayacak şekilde sağlam
▶ Şekilli köpük iç kısımda ekipmanlara göre kesilmiş yerler
▶ Ekipmanın toplanması, açılması ve taşınması kolaydır
▶ Rahat taşıma için tekerlekli, yastıklı taşıma kollu, kolay 

açılabilir mandallı büyük çanta

DICENTIS Taşıma Çantaları
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