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Наръчник
3.3. Работа с видеоконферентното оборудване
Преносимо оборудване
58. Следва да може да се използва преносимо оборудване (екран + камера + високоговорител + микрофон + аксесоари) или в различни
комбинации, или заедно с комплект фиксирано оборудване.
Оборудването следва да е лесно преносимо (и следователно не е необходимо непременно да бъде на колела), да се премества лесно на
различни места и да позволява известна гъвкавост при използването. Следователно се предполага, че с качеството на преносимото оборудване
са свързани повече ограничения, отколкото с фиксираното (например по отношение на броя на участниците, които могат да бъдат едновременно
заснемани ясно).
59. Преносимото оборудване е подходящо за разпит на свидетели (напр. по искане на друга държава) в случай на повреда на фиксираното
оборудване, като негов временен заместител, или на специални места като затворнически болници.
Мобилното оборудване обаче е по-чупливо и с него се работи по-трудно, тъй като може да се наложи, например, да се правят чести корекции на
положението на камерата, за се нагласи към новото място (трудно е да се използват предварително зададените позиции).
Работа с видеоконферентното оборудване
60. Видеоконферентната система се управлява най-удобно със сензорен екран. Добре е работата да бъде възможно най-улеснена (т.е. проста) за
потребителя и да включва само ограничен брой операции, например включване/изключване, установяване и прекратяване на връзката, влизане
/излизане от системата.
61. Когато работи, аудиовизуалната система не следва да изисква намесата на оператор. Ако възникнат проблеми, операторът следва да е в
състояния да се обади на системата за поддръжка на потребителите в мрежата (help desk). Съдията трябва да реши дали да прекрати
видеоконферентно заседание, което е било прекъснато по този начин.
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