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DCNM-LIPM Prep. interpretação e gestão de licença
DICENTIS

u Permite a configuração e o gerenciamento da
mesa para intérprete por meio do aplicativo de
reunião, do servidor Web DICENTIS, da API .NET
e do protocolo de conferência

u Permite diversas configurações de interpretação
para cada reunião

Esta licença de software permite a configuração e o
gerenciamento da mesa para intérprete por meio do
aplicativo de reunião, do servidor Web DICENTIS, da
API .NET e do protocolo de conferência. Sem a licença
DCNM-LIPM, a mesa para intérprete pode apenas ser
configurada na própria mesa.

Funções

A licença para preparação e gerenciamento de
interpretação DICENTIS permite aos técnicos:
• Configurar estações de intérprete pelo aplicativo de

reunião ou API .NET
– Atribuir estações às cabines.
– Atribuir idiomas às mesas.
– Definir os modos de microfone entre cabines ou

nelas, como mesclar, integrar ou substituir.
– Mostrar uma indicação de acionado dentro da

cabine.
– Mostrar um botão do microfone vermelho

intermitente quando vários intérpretes
estiverem ativos.

• Configurar diversas opções de interpretação para
cada reunião.

• Configure as cabines que podem fornecer um
idioma de relé automático para a saída B.

• Controlar as mesas para intérprete usando o
servidor Web DICENTIS ou o protocolo de
conferência.

• Recuperar o status como cabine, mesa e idiomas
pelo protocolo de conferência.

• Atribuir funções aos botões atribuíveis:
– Alternar entre tempo real e decorrido.

– Alternar entre vídeo e apresentação.
– Mostrar uma visão geral dos idiomas.
– Sinal para fala lenta.
– Selecionar fones de ouvido ou headset.

• Configurar um botão para notificar que o orador
atual está falando muito rápido para interpretação
simultânea. A notificação é exibida quando uma
quantidade configurável de intérpretes realiza a
solicitação, e permanece ativa durante um tempo
configurável depois que o botão é liberado.

• Conectar a interface On-air & telephone, que tem
uma saída de contato para notificação sobre cabine
em uso e duas entradas de contato para chamadas
telefônicas e avisos recebidos, como sensor de
nível de CO2.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença.

Especificações técnicas

Pode ser usado com o Sistema de conferência
DICENTIS.

Informações sobre pedidos

DCNM-LIPM Prep. interpretação e gestão de licença
Esta licença de software permite a configuração e
gerenciamento da mesa para intérprete por meio do
aplicativo Meeting (Reunião) ou API.
Número do pedido DCNM-LIPM | F.01U.345.402
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Acessórios
DCNM-IDESKINT On-air & telephone DCNM-IDESK
Interface galvânica separada entre a mesa para
intérprete e um LED de "no ar" da cabine externa e um
sistema de telefone externo para indicação de toque no
monitor da mesa para intérprete.
Número do pedido DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936

Opções de software
DCNM-LIMS Licença de várias fontes interpretação
Este módulo permite o fornecimento de um idioma pela
mesa para intérprete DICENTIS, além de sistemas
externos.
Número do pedido DCNM-LIMS | F.01U.393.477
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