
Sistem de conferinta wired cu traducere 

simultana integrata
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SISTEM DE CONFERINTA CU FIR, 

TRADUCERE SIMULTANA SI VOTING INTEGRATE

Meniu in limba

romana.

Software in 

limba romana.

Sistemul de discutii integrat cu fir Gonsin

permite participantilor sa preia cuvantul,

sa asculte discursul in limba dorita si sa

isi exprime in mod democratic votul. De

asemenea, acesta poate include si

functia de camera tracking, urmarire

automata a vorbitorului activ.

✓ Intepretare simultana integrata

✓ Functie de inregistrare a discutiilor

✓ Exprimarea votului in diferite moduri

✓ Salvarea tututor informatiilor din

intalniri

Comunicare eficienta, costuri reduse
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Componenta sistemului

✓ Unitate presedinte

✓ Unitate delegat

✓ Unitate interpret

✓ Unitate centrala de control

✓ Cabina interpreti

✓ Infrastructura Audio-Video



TRADUCERE SIMULTANA INTEGRATA

www.gbc.ro

GBC®| Sistem de Conferinta Wired Gonsin | Drepturi de autor GBC. Toate drepturile sunt rezervate.3

Solutia de traducere simultana integrata este special conceputa pentru a crea un mediu de lucru placut pentru interpreti si

pentru a-i ajuta pe participanti sa inteleaga corect si rapid informatia. De asemenea, solutia ofera participantilor optiunea de a

selecta limba in care doresc sa asculte discursul, dar si de a ajusta volumul castilor pentru o experienta optima de ascultare.

✓ Mediu de lucru confortabil atat pentru interpreti, cat si pentru participanti

✓ Design user-friendly, cu functii multiple pe acelasi dispozitiv

✓ Echipamente prevazute cu difuzor incorporat

✓ Conector standard 3.5 mm pentru casti audio

✓ Optiunea de reglare a nivelului de sunet

✓ Fara interferente cauzate de telefoanele mobile

✓ Suporta preluare de imagini pentru facilitarea transmiterii mesajului

✓ Economie de cost: doua persoane pot utiliza aceeasi unitate

✓ Integrare perfecta cu sistemele de conferinta.



UNITATILE PRESEDINTE SI DELEGAT

Sistemul permite autentificarea participantilor, selectarea limbii pentru interpretariat si, optional, functia de votare.

Fiecare unitate este echipata cu conector casti si functie de control volum pentru a permite participantilor sa asculte in casti

sau in difuzorul unitatii discursul din sala sau interpretarea in limba dorita, ajustandu-si nivelul sunetului dupa preferinta

personala.
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Meniul tuturor unitatilor Gonsin este oferit in limba romana.

✓ Suporta mai multi presedinti si vicepresedinti

✓ Autentificare pe baza de card RFID sau fara

✓ Schimbarea canalului pentru a selecta limba dorita

✓ Suport functie de camera tracking: urmarire automata a vorbitorului activ

✓ Ecran OLED cu menu in limba romana pentru principalele functii

✓ Ceas incorporat pentru afisarea timpului

✓ Activare automata a unitatii in baza vocii umane

✓ Inel luminos cu afisarea in culori diferite a statusului



UNITATILE PRESEDINTE SI DELEGAT - OPTIUNI

Sistemul permite integrarea functiei de votare pentru asigurarea transparentei decizionale intr-un mod democratic.

Fiecare unitate poate fi echipa suplimentar cu butoane pentru gestionarea votului si afisarea principalelor informatii din

sistem in limba romana pe ecranul OLED al unitatii. Toate transmisiile din sistem aferente sesiunilor de vot sunt criptate

pentru asigurarea confidentialitatii.
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Meniul tuturor unitatilor Gonsin este oferit in limba romana.

✓ Tip de vot: secret sau nominal.

✓ Inregistrare participant: cu ajutorul cardurilor RFID sau fara

✓ Vot direct: Pentru, Impotriva, Abtinere

✓ Evaluare: Bun, Acceptabil, Slab

✓ Alegeri intre mai multi candidati

✓ Scala: 1-100

✓ Votare: Frist Key-press si Final key-press

✓ Numaratoarea si afisarea automata a rezultatelor votului

✓ Software de management al sesiunilor de vot in limba romana

✓ Customizarea optiunilor si a metodelor de vot



UNITATEA PENTRU INTREPRETI
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✓ Microfon gooseneck

✓ Difuzor incorporat cu control al volumului

✓ Conector 3.5mm pe ambele parti, poate fi folosita de doi interpreti

✓ Display LCD pentru afisarea informatiilor

✓ Suporta traducere simultana sau consecutiva

✓ Functie Mute

✓ Functie Slow, care atentioneaza vorbitorul sa comunice mai rar

✓ Se pot conecta multiple unitati de interpret la unitatea centrala

✓ Conector dedicat pentru inregistrare

✓ Compatibilitate cu cabinele de interpreti GBC®

Unitatea pentru interpreti Gonsin TC-F06 este o unitate de lucru controlata digital, disponibila pentru sistemul de

interpretare simultana cu 6 canale.



CABINA PENTRU INTERPRETI AVS Silent Booth 1300

AVS Silent Booth 1300 este o cabina pentru interpreti modulara, demontabila, proiectata si executata in Romania de GBC

✓ Izolare fonica ireprosabila

✓ Acomodeaza doi interpreti

✓ Rama din aluminiu, vopsita in pulbere. Culori la alegere sau standard

✓ Montare usoara de catre doua persoane fara experienta

✓ Pupitru si mocheta incluse

✓ Aerisire cu ventilatie naturala inclusa

✓ Usa de acces cu deschidere la exterior

✓ Panouri detasabile si customizabile in functie de cerinte

✓ Configurare modulara, usa sau panourile cu ferestre pot fi aranjate in orice varianta

Cabinele pentru interpreti GBC® reprezinta cheia unei interpretari de succes, oferind

izolare fonica de calitate si putand fi customizate in cel mai mic detaliu pentru

integrare arhitecturala in locatia clientului. Astfel, putem personaliza marimea,

culoarea, formatul si chiar anumite materiale sau accesorii. In plus, fiind fabricate in

Romania si beneficiind de cei 18 ani de experienta GBC, se integreaza perfect cu

echipamentele de traducere si respecta bunele practici din Romania.
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UNITATEA CENTRALA DE CONTROL TL-Z4

Folosind tehnologie audio digitala incorporata intr-un design placut si intuitiv de folosit, unitatea centrala de control TL-

Z4 poate sustine pana la 60-70 de microfoane. Prin adaugarea de unitati in cascada, sistemul poate sustine pana la 4096

de unitati de conferinta.

Se pot configura nenumarate unitati presedinte, iar unitatile
delegat pot fi setate drept unitati vice-presedinte.

✓ Functie de inregistrare audio ce poate fi activata automat
sau manual.

✓ Rezistenta mare la interferente.
✓ Ecran OLED pentru afisarea meniului in limba romana
✓ Sunet clar.
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SOFTWARE DE MANAGEMENT AL SISTEMULUI DE DISCUTII, TRADUCERE SIMULTANA SI VOT

GBC impreuna cu Gonsin ofera singurul sistem de discutii, traducere simultana si vot cu software disponibil in limba

romana. Software-ul ofera o administrare facila sedintelor, managementul participantilor si prezentei lor, realizarea

sesiunilor de vot si inregistrarea rezultatelor acestora si nu numai.
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FUNCTII OPTIONALE
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Pe langa optiunea de traducere simultana, sistemele de conferinta permit

integrarea altor solutii precum camera tracking, sistem de vot, streaming,

transcriere automata, pentru a satisface pana si cele mai exigente necesitati

audio-video.

Camera HD pentru video tracking

Functionalitati perfecte, performanta superioara si imagine HD de inalta

calitate si claritate. Camerele video HD Gonsin se integreaza nativ cu sistemul

de discutii pentru a se misca in deplina liniste in functie de vorbitorul activ,

oferind astfel inregistrari de calitate ale sedintelor si posibilitatea transmiterii

lor catre interpretii aflati in alta locatie sau in mediile online.

Sistem de vot integrat

Sistemul de vot integrat asigura exprimarea simpla si foarte accesibila a

optiunii de vot prin vot nominal sau secret, in conformitate cu legislatia si

regulamentele aplicabile in Romania. Totodata, comunicarea este digitala

si criptata, imposibil de interceptat.



GBC | SERVICII DISPONIBILE

Concept Design: transpunem nevoia ta intr-o solutie integrata perfect arhitectural si 100% potrivita aplicatiei tale.

Proiectare: proiectare de specialitate pana la cel mai mic detaliu, avizare MLPAT.

Executie: tehnicieni si ingineri AV specializati, certificati si pregatiti sa instaleze echipamentele si sa-ti depaseasca 
asteptarile.

Integrare: solutii avansate de automatizare, control si integrare audio-video in mediul clientului.

Helpdesk.gbc.ro: servicii profesioniste postvanzare care asigura calitatea solutiilor noastre - mentenanta preventiva si 
corectiva, tipuri de SLA disponibile dupa necesitatile clientului, service.

Unul dintre liderii pietei AV din Romania, GBC detine cele mai multe certificari internationale de la cei mai importanti producatori din
industrie. Suntem, de asemenea, membri AVIXA si membri cu drepturi depline PSNI - retele globale care garanteaza calitatea si
uniformitatea solutiilor si serviciilor noastre oriunde in lume.
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info@gbc.ro

021.667.26.41

Strada Eugen Lovinescu nr. 14 
Bucuresti, Romania 011276


