CYFROWY KONFERENCYJNY
SYSTEM zarz¹dzania
FORUM to ca³kowicie kompletnym
Cyfrowym Systemem Konferencyjnym,
który zarz¹dza udzielaniem
g³osu dla uczestników
Konferencji, kontroluje
przebieg dyskusji i dodatkowo
umo¿liwia przeprowadzenie
g³osowania, symultanicznego
t³umaczenia jêzyków, czuwa nad
przetwarzaniem dŸwiêku i pozwala na
jego rejestracje.

FORUM jest

idealnym rozwi¹zaniem dla

› Urzêdowych Sal Obrad
› Centrów Kongresowych
› Sal Konferencyjnych
› Sal S¹dowych
› Parlamentów

FORUM jest

› przyjemny w u¿yciu
› prosty w obs³udze
› prosty w konfigurowaniu
› ³atwy do instalacji

£ATWY W U¯YCIU

Du¿y rozmiar ciek³okrystalicznego wyœwietlacza
znakomicie u³atwia czytanie.
Symbole i opisy
odpowiadaj¹ce przyciskom czyni¹ system ³atwy w u¿yciu...
n a w e t d l a n i e w y s z k o l o n y c h u ¿ y t k o w n i k ó w.
Dodatkowo mo¿e wyœwietlaæ teksty w ró¿nych jêzykach
z ich oryginalnymi znakami.
Sterowanie tylko dwoma g³ównymi przyciskami - dla
zabrania g³osu i kasowania (lub priorytetu dla
przewodnicz¹cego) a tak¿e regulacja g³oœnoœci i
natychmiastowe wskazania statusu diodami LED, daj¹
u¿ytkownikom poczucie pewnoœci i komfortu. Ekran LCD
mo¿na wykorzystywaæ równie¿ do odczytywania informacji
nadawanych z przy³¹czonego komputera PC.
Stacja Delegata mo¿e wyœwietlaæ informacje dotycz¹c¹
g³osowania, czasu trwania konferencji, rundy g³osowania,
kolejki oczekuj¹cych delegatów, daty, godziny itp. Stacja
Delegata wyposa¿ona jest w profesjonalny kierunkowy
mikrofon ze œwiêc¹c¹ obrêcz¹ i giêtk¹ szyjk¹ dla mówców
stoj¹cych lub siedz¹cych.
Wysokiej jakoœci g³oœnik przetwarza klarowny dŸwiêk
daj¹c komfort s³uchania, redukuj¹c jednoczeœnie
mo¿liwoœæ sprzê¿eñ.

U¿ycie karty z chipem jest ca³kowicie wspomagane przez
wyœwietlacz LCD, który reaguje na próbê stosowania
niew³aœciwej karty lub te¿ b³êdne w³o¿enie do czytnika.
Gniazda dla zewnêtrznej s³uchawki i mikrofonu pozwalaj¹
u¿ytkownikowi przy³¹czyæ w³asny mini-mikrofon Lavalier
i umo¿liwiaj¹ s³uchanie wybranego kana³u jêzykowego (albo
bardziej selektywnego obrazu dŸwiêkowego konferencji).
Przewodnicz¹cy ma na konsolecie specjalny przycisk
„dzwonka”, s³u¿¹cy do ostrzegania delegatów, którzy zak³ócaj¹
normalny przebieg spotkania.
Kilka dokonanych nastaw okreœlaj¹cych tryb konferencyjny,
tryb g³osowania, rodzaj adaptacji do pomieszczenia itp. mo¿e
byæ zapisane w pamiêci i przywo³ywane bardzo ³atwo przez
u¿ycie karty z chipem w urz¹dzeniu centralnym, tak wiêc ka¿da
nawet niewyszkolona osoba mo¿e dokonaæ odpowiednich dla
konferencji nastaw przez proste w³o¿enie karty do czytnika.
Trzy, spoœród zapisanych nastaw, mog¹ byæ zdalnie
przywo³ywane prze³¹cznikami do³¹czonymi do
bezpotencja³owych zestyków.
Dodatkowe 2 uniwersalne wejœcia w urz¹dzeniu centralnym
przeznaczone s¹ do przy³¹czania zewnêtrznego mikrofonu
bezprzewodowego lub mikrofonu z mównicy.
Mo¿e byæ równie¿ zastosowany system priorytetów pomiêdzy
elementami systemu konferencyjnego.
Zaprojektowany i wyprodukowany we W³oszech

PROSTA OBS£UGA
Urz¹dzenie Centralne umo¿liwia dostêp do wszystkich
podstawowych funkcji systemu i dokonywania nastaw
przy wykorzystaniu graficznych symboli wyœwietlanych
na ekranie LCD i programowanych klawiszy.
Komputer PC przy³¹czony do systemu otwiera dodatkowy
obszar regulacji interaktywnych pozwalaj¹c
prowadz¹cemu konferencji na zarz¹dzanie
i kontrolowanie przebiegu spotkania z u¿yciem myszki
i klawiszy.

Zarz¹dzanie z Komputera
Oprogramowanie do zarz¹dzania
systemem jest wyj¹tkowo proste
w u¿yciu i otwiera mo¿liwoœæ
przetwarzania w szerokim
zakresie operacji.
Graficzny Interfejs U¿ytkownika z jego intuicyjnymi
regulacjami i wykresami ma bardzo mi³y wygl¹d.
Dziêki jego wszechstronnoœci, oprogramowanie
równoczeœnie zarz¹dza przebiegiem dyskusji,
g³osowania, poziomami audio na wejœciach i wyjœciach
audio, a tak¿e wyjœciem video dla publicznoœci.
Kolejnym interesuj¹cym i praktycznym udogodnieniem
jest the agenda, która umo¿liwia przygotowywanie
tematów
dyskusji, zawieraj¹ce wszystkie w³aœciwe
notatki i rodzaj konferencji oraz typ g³osowania, która s¹
automatycznie aplikowane.
System zapisuje w pamiêci procedurê konferencji krok po
kroku (datê, czas rozpoczêcia i zakoñczenia, kto
przemawia³ i jak d³ugo, nazwy tematów dyskusji, ca³y
przebieg g³osowania wraz rezultatami). Wszystkie te
informacje mog¹ byæ wydrukowane w ca³oœci lub we
fragmentach.

Mo¿liwe s¹ 4 ró¿ne rodzaje konferencji:
1) dyskusja otarta
2) automatyczna dyskusja
3) automatyczna dyskusja z limitem czasowym
4) sterowanie udzielaniem g³osu mówcom
Do wyboru jest jeden z dwóch typów g³osowania:
1) jawne
2) utajnione
Opcje dotycz¹ce odpowiedzi g³osuj¹cych s¹ rozliczne
i mog¹ byæ przypisywane osobom, nawet w czasie
dokonywania g³osowania. W trybie g³osowania
dostêpne s¹ dodatkowe narzêdzia takie jak dok³adne
sprawdzanie frekwencji przed g³osowaniem lub
stopniowe sprawdzanie g³osuj¹cych, inne dla trybu
jawnego i utajnionego.
Do g³osuj¹cych mog¹ byæ stosowane równe skale
i miary po to aby okreœlaæ “quorum” w procentach lub
liczbach.
U¿ycie kart z chipem umo¿liwia zarówno rejestrowanie
i sprawdzanie obecnoœci.

£ATWE dokonywanie ZMIAN
Wiele rozwi¹zañ w pojedynczej
stacji mikrofonowej.
FORUM oferuje mo¿liwoœæ
przypisania funkcji ka¿dej stacji
mikrofonowej (innej dla
przewodnicz¹cego, sekretarki lub
delegata) a tak¿e dokonywania
zmiany tych funkcji bez
koniecznoœci prze³¹czania
i dokonywania zmian po³¹czeñ
w systemie.
Przewodnicz¹cy lub sekretarka
mog¹ zarz¹dzaæ konferencj¹,
g³osowaniem i wieloma innymi
funkcjami.
Odpowiednio do konfiguracji danej
stacji mikrofonowej, zmieniaj¹ siê
funkcje przycisków i menu na
ekranie LCD, w³aœciwe dla danej
aplikacji.
Karta z chipem umo¿liwia
automatyczne przypisanie stacji
mikrofonowej danej osobie daj¹c
jej rodzaj „klucza” dostêpu do
aktywacji i u¿ycia swojej stacji.

£ATWY W INSTALACJI
Wszystkie po³¹czenia w systemie wykonane s¹ za pomoc¹
kabli CAT5 i z³¹cz typu RJ. Stacje mikrofonowe mog¹ byæ tak¿e
montowane w blatach sto³ów. Nie potrzebne s¹ ¿adne
wzmacniacze sygna³u ani splittery : ca³a sieæ po³¹czeñ mo¿e
byæ doprowadzona do 4 wejœæ w urz¹dzeniu centralnym.
Oprogramowanie diagnostyczne i wskaŸniki LED pomagaj¹
instalatorowi sprawdziæ poprawnoœæ po³¹czeñ i b³yskawicznie
uruchomiæ system.
G³oœnik i wyjœcie dla s³uchawki na przednim panelu urz¹dzenia
centralnego pozwala monitorowaæ sygna³y audio na ka¿dym
etapie. Wszystkie te udogodnienia umo¿liwiaj¹ szybka i ³atw¹
instalacjê. Wbudowany procesor antysprzê¿eniowy eliminuje
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia sprzê¿eñ. Linie g³oœnikowe
zasilane s¹ z czterech niezale¿nych wyjœæ audio.
Do ka¿dej z nich mog¹ byæ przy³¹czone sygna³y z grup
mikrofonów, które z kolei mog¹ byæ wyciszane przez inne
aktywne mikrofony co pozwala dodatkowo ograniczyæ pola
wystêpowania sprzê¿eñ. Do przy³¹czenia komputera PC s³u¿y
z³¹cze USB lub jest port szeregowy RS 232, u¿ywany te¿ do
sterowania kamer¹.

W systemie po³¹czyæ mo¿na
120 stacji mikrofonowych…

…z mo¿liwoœci¹
rozszerzenia do 240 !

G³ówne Mo¿liwoœci
> Ca³kowicie cyfrowy (zarówno audio
i sterowanie)

> Lepsze przetwarzane umo¿liwia
zastosowanie 2 cyfrowych
Osobnej dla audio i sterowania

magistral

> Nieskompresowane Cyfrowe Audio
zapewnia najwy¿sz¹ jakoœæ dŸwiêku

> Do 120 mikrofonowych Stacji Delegatów
mo¿e byæ po³¹czonych z Centralnym
Urz¹dzeniem (w 4 liniach) bez
dodatkowych wzmacniaczy sygna³ów
i splitterów.

> Rozszerzalny do 240 mikrofonowych
Stacji Delegatów, obs³ugiwanych przez
dodatkowe urz¹dzenie centralne

> Ca³y system po³¹czony jest za pomoc¹
kabli CAT5 i z³¹cz typu RJ.

> Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy
urz¹dzeniem centralnym a ostatni¹ na linii
Stacj¹ Delegata wynosi a¿ 150 m !

> System Anty-Sprzê¿eniowy wbudowany
w urz¹dzenie centralne

> 4 niezale¿ne wyjœcia audio dla sytemu
nag³oœnienia, które mog¹ byæ
przyporz¹dkowane do grup mikrofonów
i wy³¹czane lub przyciszane przez aktywne
mikrofony

> Czytnik/Nagrywarka kart z chipemwbudowana jest w urz¹dzenie centralne.·2
wejœcia AUX (mikrofon z Phantom lub linia)
mog¹ byæ zmiksowane z sygna³em audio
w systemie lub dzia³aæ w systemie
priorytetów

> Przy³¹cze USB oraz szeregowy port
Rs232

> Wyjœcie audio do nagrywania
w urz¹dzeniu centralnym

> Podstawowe funkcje dostêpne s¹ bez
udzia³u komputera PC, konfigurowanie
odbywa siê z centralnego urz¹dzenia za
pomoc¹ ekranu LCD i klawiszy
funkcyjnych; oprogramowanie komputer
PC wymagany jest wy³¹cznie dla pe³nego
i rozszerzonego zarz¹dzania konferencj¹
i g³osowaniem

> Mikrofonowe Stacje wykonane s¹
z t³oczonego cynkowo-aluminiowego
odlewu i posiadaj¹ : graficzny wyœwietlacz
LCD, wbudowany czytnik/nagrywarkê dla
kart z chipem, profesjonalny kierunkowy
mikrofon, wbudowany wysokiej jakoœci
g³oœnik, obwody symultanicznego
t³umaczenia, jêzyków, przy³¹cze dla
zewnêtrznego mikrofonu lub s³uchawki

Dystrybucja:

BEL AQUSTIC
tel.: 058 342 18 39, 763 12 86
e-mail: robos@bel-aqustic.com.pl

