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Tradição de Qualidade e Inovação 
Há mais de 100 anos que o nome Bosch 
é signifi cado de qualidade e confi ança.

A Bosch é o fornecedor global na 
escolha de tecnologia inovadora. 
A Bosch Security Systems detém 
orgulhosamente uma vasta gama 
de equipamentos de segurança, 
comunicações e soluções de som que 
asseguram o seu negócio em todas as 
partes do mundo, desde infraestruturas 
governamentais, públicas, comerciais, 
escolas e residências.
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A sua reunião está sempre em boas mãos. 
O Digital Congress Network (DCN) Next Generation 
da Bosch é o modelo característico da gestão digital 
de conferências. Este sistema proporciona um 
excelente apelo estético, fi abilidade, fl exibilidade 
e controlo para todos os procedimentos. Além do 
mais, ajuda-o a dar o próximo passo na gestão de 
sistemas de conferência. Tudo isto é exequível 
graças aos esforços conjuntos dos designers da 
Bosch e de delegados, intérpretes e operadores 
experientes para a criação de um sistema que 
satisfaça todos os elementos da cadeia de 
conferência.

Resumindo, com o DCN Next Generation da Bosch, 
pode descontrair. A sua reunião está em boas mãos.

 Estrutura optimizada e efi ciência nas reuniões

 Fiabilidade comprovada na área

 Design galardoado e ultramoderno 

 Impressionante inteligibilidade da voz

 31 canais de tradução mais o do orador

 Sistema de votação com diversas opções

 Soluções de software modulares para gestão completa de conferências

 Interface fl exível com dispositivos de terceiros

Efi ciência e produtividade garantidas 
O DCN Next Generation já obteve reconhecimento 
mundial, oferecendo funcionalidades avançadas 
e comprovadas que maximizam a efi ciência e a 
produtividade das reuniões. No seu nível mais básico, 
tem capacidade para gerir facilmente os processos 
de comunicação e áudio sem necessitar de um 
operador. No seu nível mais avançado, consiste 
numa infra-estrutura de comunicação integrada 
que permite e facilita a gestão das conferências 
internacionais mais complexas, que podem acolher 
milhares de participantes vindos de todo o mundo. 
Para além disso, com o DCN Next Generation 
também benefi cia com o suporte da Bosch – 
um parceiro comprovado e fi ável com muitos anos 
de experiência. Um parceiro com uma rede mundial 
de grande renome e uma assistência técnica 
profi ssional. É por esse motivo que, quando 
as pessoas pensam em conferência, pensam 
em Bosch.

Uma experiência completa 
em conferência
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1 Unidade de controlo 
central

2 Amplifi cador de áudio 
digital 

3 Transmissor Integrus

4 Interface Omneo/Dante

5 Unidades Concentus

6 Unidades de montagem 
embutida

7 Unidades de debate

8  Unidades de intérprete

9 Radiador Integrus

10 Receptores Integrus

11 Câmara

12 Software de controlo 
DCN

13 Ecrã táctil

14 Ecrã de vídeo LCD

Comodidade na conferência 
a todos os níveis

Sistema de design fl exível
O DCN Next Generation permite-lhe controlar 
totalmente o ambiente da conferência, quer seja 
um sistema permanente ou uma confi guração que 
necessite de ser modifi cada regularmente ou 
expandida. O sistema baseia-se numa unidade de 
controlo central (CCU) que funciona com ou sem 
software de aplicação. As unidades de delegado 
estão ligadas entre elas através de uma simples 
confi guração em laço ("loop-through"). Para além 
disso, é possível combinar com total fl exibilidade 
outros módulos e componentes, tais como câmaras 
ou unidades de intérprete, para formar um sistema 
completo à medida.

Fácil expansão do sistema 
O DCN Next Generation foi concebido com 
a versatilidade em mente. O sistema pode 
assumir qualquer dimensão em função das suas 
necessidades e é sempre fácil de expandir. Basta 
ligar novas unidades de delegado ao sistema 
existente. O sistema suporta até 4000 unidades 
de delegado e é compatível com uma vasta gama 
de componentes externos, como câmaras, 
sistemas de chamada, controladores de ecrã 
táctil e interfaces de videoconferência.

Expansão de áudio com uma rede redundante
Os expansores de áudio podem ser ligados 
facilmente para gravação e/ou distribuição de áudio 
para outras salas. Os dispositivos Omneo ou Dante 
também estão disponíveis para distribuição digital de 
áudio em tempo real através redes IP industriais. O 
transmissor Integrus pode ser integrado no sistema 
para distribuir canais de idiomas para a audiência. 
Todos estes dispositivos são ligados através de um 
cabo de fi bra óptica de alta velocidade e sem perdas, 
o que gera também uma rede segura e redundante.
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A solução de debate perfeita 
para qualquer reunião 

A gama DCN Next Generation de montagem 
embutida ganhou o prestigiado prémio 
de design de produto iF. Disponível com 
acabamentos elegantes em prateado 
e antracite escura para combinar com 
decorações diferentes.

Os proprietários de salas podem economizar 
no número de unidades de microfone ao utilizar 
as unidades de debate duplas. Estas possuem 
dois botões distintos para falar e ligações para 
auscultadores separadas com canais de tradução 
individuais para cada delegado.

As unidades de debate compactas para 
instalação no tampo da mesa são ideais para 
salas mais pequenas, como conselhos de 
governos locais.

Todas as unidades Concentus dispõem de 
um altifalante plano e inovador que melhora 
o desempenho acústico (até 20 kHz) e reduz 
o feedback, resultando numa incomparável 
inteligibilidade da voz.

O DCN Next Generation pode mostrar 
automaticamente uma imagem do orador 
que tem a palavra nos monitores ou grandes 
ecrãs. Isto torna o sistema particularmente 
adequado para videoconferências, 
especialmente quando combinado com 
as câmaras AutoDome1 da Bosch.

As unidades de montagem embutida modulares 
permitem instalações fi xas feitas à medida em 
mesas e braços de cadeiras.

Disponíveis com funções básicas 
de fala até versões avançadas 
com selector de canal adicional 
(duplo) e cinco botões de votação 
endereçáveis.

Unidade Concentus para instalação no tampo 
de uma mesa, disponível em várias versões, 
desde funções básicas de fala e votação até às 
versões avançadas com selector de canal, leitor 
de cartões de identifi cação e um display LCD 
retro-iluminado que exibe todos os caracteres 
internacionais padrão do Windows, incluindo 
os textos baseados em ícones, por exemplo 
caracteres chineses e japoneses.

Inovação a todos os níveis
A gama DCN Next Generation inclui várias opções, 
pelo que se adequará perfeitamente às suas 
necessidades. Quer se trate de um elemento 
compacto de secretária ou de montagem embutida 
personalizada, cada unidade está equipada com 
tecnologia desenvolvida pela Bosch, como 
microfones de conector de elevada qualidade 
e altifalantes especiais para uma excelente 
inteligibilidade, sendo completamente imune 
a interferências provocadas por telemóveis. 

Outras opções incluem a votação electrónica, 
cartões de identifi cação e selectores de canais 
integrados que proporcionam até 31 canais 
de tradução simultânea.

Design galardoado que impulsiona o diálogo
O design desempenha um papel importante na forma 
como as pessoas interagem umas com as outras 
e é uma peça essencial para criar um ambiente 
que encoraje diálogos construtivos. Com um elegante 
painel de controlo e uma disposição intuitiva, o DCN 
Next Generation transmite uma sensação familiar 
instantânea. A tecnologia de visores e acústica 
avançada facilita a audição e leitura do que se 
está exactamente a passar, para que até os novos 
utilizadores se sintam cómodos e no controlo da 
situação. Isto são sempre boas notícias, seja qual 
for o tema da conferência.

1 Autodome® é uma marca registada 
da Bosch Sicherheitssysteme GmbH.
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Acelerar o ritmo da reunião

Votação versátil
O DCN Next Generation integra um sistema de votação 
padrão de estilo parlamentar. Utilizando um software de 
aplicação dedicado, as funcionalidades de votação podem ser 
alargadas de forma a incluir a resposta da audiência, a escolha 
múltipla e a classifi cação da votação. Os textos podem ser 
pré-carregados e importados em tempo real e os resultados 
podem ser imediatamente exibidos em ecrãs planos ou 
painéis de visualização dedicados na sala de conferências. 
O presidente ou o operador têm sempre controlo total 
sobre o início e interrupção da votação. 

Registo e identifi cação de delegados
É possível efectuar o registo e identifi cação dos conferencistas 
através de códigos PIN, cartões de identifi cação ou verifi cação 
biométrica, como leitores de impressões digitais. Quando são 
usados cartões de identifi cação, o leitor de cartões pode ser 
instalado à entrada da sala ou integrado na unidade de 
delegado, para que os delegados possam escolher os seus 
lugares enquanto o sistema detecta e regista automaticamente 
a identidade e a localização do lugar. Também é possível 
programar autorizações individuais para que os delegados 
possam utilizar apenas as funcionalidades específi cas para 
as quais lhes foram atribuídos direitos. Em alternativa, 
é possível implementar um registo "simples", sem 
identifi cação, que se realiza através de um botão 
de pressão na unidade de delegado.

A utilização da função segura e fi ável de votação 
electrónica ajuda a optimizar a efi ciência das 
suas reuniões. É possível guardar, imprimir 
e apresentar os resultados da votação aos 
participantes, o que contribui para a efi ciência 
das reuniões.

O display LCD da unidade Concentus de gama superior 
possui retro-iluminação permanente e pode exibir 
directamente os resultados da votação de votação 
parlamentar, escolha múltipla e respostas da audiência. 
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Ultrapassar barreiras linguísticas 

Concebida para satisfação dos intérpretes
A unidade de intérprete de design ergonómico é uma 
ferramenta poderosa e intuitiva para intérpretes. 
O seu design baseia-se numa pesquisa abrangente sobre 
como facilitar o trabalho dos intérpretes e torná-lo menos 
cansativo. É especialmente útil para intérpretes com 
defi ciência visual, graças à posição lógica dos botões 
e à possibilidade de feedback audível. Uma maior 
satisfação dos intérpretes leva a uma tradução de 
qualidade superior, melhorando a reputação da sua sala.

Confi guração fl exível
Basta ligar a unidade à cablagem do sistema (onde é reconhecida 
automaticamente), activá-la e está pronta a utilizar. Isto signifi ca 
que pode adicionar ou subtrair unidades, dependendo dos 
requisitos linguísticos de um evento específi co, bem como 
reconfi gurar um espaço com várias salas num espaço de tempo 
mínimo. Deste modo, pode fornecer serviços de tradução de alta 
qualidade, com a fl exibilidade para efectuar alterações de última 
hora. Tudo isto se traduz em capacidades de conferência 
incomparáveis. 

O display intuitivo proporciona uma 
vista geral abrangente dos idiomas 
disponíveis, som da sala, hora e outras 
informações valiosas.

O posto de intérprete DCN 
Next Generation foi concebido 
em estreita colaboração com 
intérpretes experientes. Não 
é pois surpreendente que tenha 
obtido o reconhecimento mundial 
e que seja a escolha preferencial 
dos intérpretes.

Os avisos sonoros (bips) audíveis 
e relevos proporcionam orientação 
para intérpretes com defi ciência visual

Para maior comodidade sem fi os, é possível 
utilizar os receptores de bolso Integrus para 
ouvir os canais de tradução.

Os delegados podem seleccionar o idioma do 
orador da sala ou qualquer um dos 31 canais 
de tradução através dos selectores de canais 
incorporados nas unidades de delegado.
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Vários produtos num único sistema

Muitas funcionalidades – muitas vantagens 
Independentemente da unidade de delegado que escolha, terá acesso a várias funcionalidades 
que foram concebidas (e comprovadas) para maximizar a efi ciência e a produtividade das suas 
reuniões, quer se trate de debates simples de pequena escala ou de reuniões internacionais 
multilingues de grande escala.

Vantagens Funcionalidades
Concentus 

DCN

DCN de 
montagem 
embutida

Debate 
DCN

Debate estruturado Sistema de debate • • •
Idiomas diferentes Tradução • • •
Controlo por parte do operador PC, ecrã sensível ao toque • • •
Painel informativo Ecrãs de grande escala • • •
Ver quem fala

Controlo automático 
das câmaras • • •

Votação Botões de votação • • •
Registo de presenças e controlo de acessos PIN • • •
Registo de presenças e controlo de acessos Cartões de identifi cação • •
Comunicação privada Intercomunicador • •

Software de controlo para mais 
funcionalidades
Elevar a funcionalidade a novos patamares
O sistema DCN Next Generation melhora a efi ciência 
das reuniões com as funcionalidades avançadas de 
microfone, votação e tradução. Com o software de 
aplicação adicional, esta funcionalidade e a efi ciência 
da sua reunião alcançam novos patamares. 
Por exemplo, as opções incluem confi guração 
do sistema, controlo sinóptico, gestão avançada 
da votação, base de dados de delegados, registo 
de presenças e controlo de acessos, bem como 
gravação de áudio digital ao usar a aplicação 
Meeting Recorder (Gravador de reuniões).

Conjunto de software de conferência poderoso
O Conjunto de software de conferência DCN 
da Bosch oferece aos clientes um leque de 
possibilidades de controlo e de confi guração. 
Começando pela aplicação de confi guração, 
o operador pode confi gurar facilmente todos 
os requisitos e autorizações necessárias para 
cada reunião. Estes incluem o quadro sinóptico, 
os delegados, os intérpretes, a ordem do dia, a lista 
de oradores, as sessões de votação, entre outros. 
O conjunto inclui uma ampla variedade de opções 
de dados, como transmissão XML para funções 
de registo avançadas e funcionalidade API para 
interface com aplicações de terceiros.

Todo o conjunto é surpreendentemente ergonómico 
e a aplicação do operador está optimizada para 
monitores com ecrã táctil comuns, tornando a gestão 
do sistema em tempo real o mais intuitiva possível. 
Os fi cheiros de ajuda de contexto proporcionam 
apoio imediato e o design do software foi concebido 
tendo em conta os utilizadores daltónicos. 

O conjunto de software 
de conferência DCN é 
excepcionalmente ergonómico 
e optimizado para monitores 
com ecrã táctil comuns, 
tornando-o intuitivo e fácil 
de utilizar.



3

2

4

4

1

1
1

1
1

14 |  Sistema DCN Next Generation Sistema DCN Next Generation |  15

Desde reuniões de pequena escala... 

Orientar e controlar o debate
Os delegados pedem uma oportunidade para falar 
pressionando o botão do microfone. Os vários pedidos são 
colocados automaticamente numa lista de espera pela CCU. 
O presidente da mesa pode registar pedidos de palavra e pode 
substituir delegados com uma tecla de prioridade, que emite 
um sinal sonoro de "chamada de atenção" e silencia todos os 
microfones dos delegados. O sistema também inclui um "modo 
de voz" que não requer a utilização por parte dos delegados 
do botão para ligar/desligar o microfone. Isto proporciona 
debates mais rápidos.

Recolher e contar votos
O sistema permite realizar cinco tipos de votação: parlamentar, 
a favor/contra, de escolha múltipla, de consulta de opinião e de 
resposta da audiência. A unidade do presidente Concentus 
pode ser usada para iniciar e interromper a votação com script 
de votação e os resultados são apresentados no painel gráfi co 
LCD da unidade. A votação também pode ser controlada 
remotamente, por um operador a utilizar um PC ou ecrã táctil, 
e os resultados podem ser exportados em tempo real e em 
vários formatos para grandes ecrãs.
 
Oferecer suporte de vídeo - sem um operador
É possível exibir a imagem do orador actual, incluindo 
o respectivo nome, em todos os monitores, incluindo 
aqueles utilizados para videoconferência.  

1 Unidades de debate com 
funcionalidade de votação

2 Unidade de debate 
do presidente com 
funcionalidade de votação

3 Unidade de controlo central
4 AutoDome1 modular

As unidades do sistema DCN Next Generation 
incluem um modo "voz" que permite o uso do 
microfone sem premir o botão para ligar/desligar 
o microfone. Isto signifi ca que todos os delegados 
podem participar em debates mais rápidos, a que 
o modo de “voz” incentiva.



1
1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

3

3

4
4

6

1

1

16 |  Sistema DCN Next Generation Sistema DCN Next Generation |  17

...a conferências internacionais avançadas

Adicionar controlos de software
As funções avançadas do software oferecem aos operadores 
um nível de controlo adicional. Existem funcionalidades 
para confi gurar autorizações, registar a ordem do dia, listar 
delegados, programar cartões de identifi cação, quadros 
sinópticos e votação electrónica.

 Registar presenças
O registo de presenças permite que os delegados se identifi quem 
à entrada ou na respectiva unidade de conferência. As posições 
de delegado podem ser equipadas com leitores de cartões de 
identifi cação que suportam códigos PIN. Em situações de alta 
segurança, as unidades Concentus DCN e de montagem 
embutida DCN podem ser ampliadas com um leitor de 
impressões digitais para verifi cação biométrica.

Tradução simultânea
Quando é necessária a tradução de idiomas, as cabinas 
à prova de som podem ser equipadas com unidades 
de intérprete DCN. Cada idioma traduzido é distribuído 
automaticamente para os auscultadores ligados às unidades 
de delegado ou selectores de canais de montagem embutida. 
Para proporcionar uma maior liberdade de movimentos aos 
delegados, também é possível direccionar os idiomas 
traduzidos para receptores de bolso sem fi os Integrus. 

As funções avançadas do software oferecem 
aos operadores um nível de controlo adicional. 
Existem funcionalidades para confi gurar 
autorizações, registar a ordem do dia, listar 
delegados, programar cartões de identifi cação, 
quadros sinópticos e votação electrónica.

1 Unidades de montagem 
embutida com módulo 
de leitor de cartões

2 Unidade de presidente de 
montagem embutida com 
módulo de leitor de cartões

3 Unidade de intérprete *
4 Receptores Integrus
5 Radiador Integrus
6 PC e ecrã táctil com software 

de controlo DCN

* As cabinas de tradução 
apresentadas no desenho são 
apenas para fi ns de ilustração 
e não representam uma situação 
real. Os requisitos relativos 
ao isolamento sonoro e outras 
características gerais das cabinas 
de tradução são especifi cados 
pela ISO (the International 
Organi-zation for Standardization 
(Organização Internacional de 
Normalização)) em: 
· ISO 2603 - Cabinas fi xas para 
tradução simultânea
· ISO 4043 - Cabinas móveis para 
tradução simultânea
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A par da evolução das suas necessidades

Expandir as possibilidades
Os elementos de conferência DCN podem ser combinados 
das mais diversas formas. O sistema de tradução pode ser 
combinado com um sistema Integrus, para uma distribuição 
sem fi os de até 32 canais de idiomas. Além disso, é possível 
realizar a interface de toda a confi guração com sistemas 
de terceiros, incluindo transmissão, gestão de edifícios 
e instalações com sistemas de chamada.  Enquanto solução 
personalizada, é possível adicionar ecrãs tácteis individuais 
para funções de votação e para acesso imediato a dados 
online. 

Transmitir conteúdos para participantes à distância
Graças à fácil integração com sistemas de terceiros, o sistema 
pode fornecer aos delegados fora do local acesso total a áudio, 
vídeo e dados, para que possam seguir os discursos, ver 
diapositivos de apresentação, ver o vídeo da reunião em directo, 
obter os resultados da votação, receber mensagens e muito mais. 

Quando as soluções e várias opções comuns 
não são sufi cientes, o Custom Product & Project 
Solutions Group da Bosch pode criar uma solução 
à medida. Eles possuem o conhecimento 
necessário para criar soluções extraordinárias 
e podem disponibilizar produtos com dimensões, 
aparência e funcionalidades diferentes ou com 
confi gurações de sistema alternativas.

1. Unidades de delegado 
Concentus

2. Unidade do presidente 
Concentus

3. Unidades de debate com 
fi os

4. Unidade de intérprete *
5. Receptores Integrus
6. Radiador Integrus
7. Unidade de controlo central
8. Expansor de áudio digital
9. Interface Omneo/Dante
10. Transmissor Integrus
11. Software de controlo DCN

* As cabinas de tradução 
apresentadas no desenho são 
apenas para fi ns de ilustração 
e não representam uma situação 
real. Os requisitos relativos 
ao isolamento sonoro e outras 
características gerais das cabinas 
de tradução são especifi cados 
pela ISO (the International 
Organi-zation for Standardization 
(Organização Internacional de 
Normalização)) em: 
· ISO 2603 - Cabinas fi xas para 
tradução simultânea
· ISO 4043 - Cabinas móveis para 
tradução simultânea


