دليل تصميم نظام قاعة االجتماعات
طراز TesiraFORTÉ CI

عال باستخدام السماعات الموجودة بمنتصف الطاولة لكي يصل صوتك
في قاعات االجتماعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء ،لم تعد هناك حاجة للصياح بصوت ٍ
إلى الحضور .فمعالج اإلشارة الرقمي  TesiraFORTÉ CIيمكنك من عقد االجتماعات بطريقة مريحة تتسم بالوضوح والتعاون والكفاءة .فقد تم تصميم هذا المعالج
بطريقة تتيح التكامل المباشر مع التقنيات البرمجية الترميزية المستخدمة في عقد المؤتمرات مثل  Lyncو Skypeو ،WebExكما يعمل هذا الحل أيضًا على تعزيز
قوة تقنية  Sona™ AECللحصول على أداء صوتي واضح ونقي مما يضفي على المتحدث شعورً ا بأن صوته مسموع لدى الجميع.
نموذج لقاعة االجتماعات
طراز TesiraFORTÉ CI

برامج ترميز عقد االجتماعات مثل
 Lyncأو  WebExأو Skype

مكبر صوت
MCA 8050

جهاز كمبيوتر
متصل إلى
Biamp
™Canvas

ميكروفونات السقف

نقطة مرحلية

سماعات السقف
سماعات مثبتة بالجدار وجهاز عرض LCD

الميزات/الفوائد
– ميزة حذف الصدى الصوتي ( )AECمن
™ Sonaللحصول على أداء صوتي نقي
تعمل على حذف صدى الصوت وارتجاعه.

–ميزة المخرج الصوتي  USBالقابل للتكوين
الذي يوفر اتصاالً مباشرً ا بالتقنيات البرمجية
الترميزية المستخدمة في عقد المؤتمرات
مثل  Lyncو  Skypeو WebEx

– االستفادة من النطاق الديناميكي الكامل
للميكروفونات ومكبرات الصوت الموجودة
للحصول على أعلى جودة من الصوت

– قابلية التوسع بسهولة لتشغيل المزيد
من الميكروفونات أو مكبرات الصوت أو
واجهات التحكم الخارجية

دليل تصميم نظام  | BIAMPحجرة االجتماعات

جهاز عرض LCD

المخطط األرضي لحجرة االجتماعات

مفتاح
سماعة مثبتة بالجدار

سماعة سقف

ميكروفون سقف

لوصولا ليهستل رتويبمك زاهج اهولعي ةيبناج ةنازخ

قائمة المعدات
الكمية

المنتج

1

خادم TesiraFORTÉ CI Server

1

جهاز كمبيوتر بنظام Windows

1

مكبر صوت MCA 8050

2

ميكروفونات السقف CM1-6W

1

شاشة عرض

2

السماعات األمامية المثبتة بالجدار

4

السماعات المثبتة بالسقف
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الوظيفة
معالج إشارة رقمي ( )DSPقوي يغذي تقنية  Sona™ AECللحصول على صوت واضح تمامًا في المؤتمرات السمعية.
نظرً ا لالتصال بـ  TesiraFORTÉعبر منفذ  ،USBفإنه يتيح للعمالء إمكانية بدء محادثة عبر  Lyncأو WebEx
أو أي برنامج آخر من التقنيات البرمجية الترميزية المستخدمة في المؤتمرات السمعية التي تسمح لك باالستفادة الكاملة من
الميكروفونات ومكبرات الصوت الموجودة بالقاعة .كما تم تحميل برنامج ™ BiampCanvasعلى جهاز الكمبيوتر
لتسهيل التحكم في الصوت داخل القاعة وإدارته.
يعمل على تضخيم الصوت الصادر عن جميع السماعات الموجودة بالقاعة.
مصممة خصيصًا لتطبيقات عقد المؤتمرات عن بُعد فضالً عن كونها محسنة للتعرف على الصوت.
تتيح لجميع المشاركين في االجتماع إمكانية متابعة العرض أو البيانات القيمة التي يتم مشاركتها أثناء االجتماع.
تعمل على تعزيز مستوى صوت مقدمي العرض.
تعمل على تعزيز المستوى الصوتي بالمؤتمرات التي يتم عقدها عن بعد و/أو المؤتمرات المرئية.
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