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DCNM-LMPM Persiapan rapat dan kelola lisensi
DICENTIS

u Mengaktifkan persiapan dan manajemen rapat
dan agenda
u Membuat rapat terstruktur dengan topik agenda
u Mengaitkan konten multimedia ke rapat dan/
atau topik agenda
u Rapat dapat dengan mudah dikelola
u Pengaturan diskusi dapat ditentukan

Modul perangkat lunak persiapan dan manajemen
Rapat DICENTIS mengaktifkan fungsi persiapan dan
pengelolaan rapat di Aplikasi rapat.
Fungsi
Persiapan
Fungsi persiapan memungkinkan dilakukannya
persiapan rapat dan agenda. Selama persiapan
agenda, pengaturan diskusi dasar dapat ditentukan,
dan satu set pengaturan diskusi yang lengkap dapat
dipilih dari profil. Profil diskusi baru untuk membuat
set pengaturan dengan penyesuaian personal dapat
ditentukan sesuai kebutuhan, dan tautan ke konten
multimedia dapat ditambahkan.
Pengelolaan
Fungsi pengelolaan memungkinkan operator atau
pemimpin rapat mengelola rapat yang dipersiapkan.
Setelah rapat dipersiapkan, perangkat dapat
diaktifkan.
Saat rapat dimulai, perangkat, Multimedia DICENTIS,
perangkat Diskusi DICENTIS dengan layar sentuh,
secara otomatis menampilkan topik rapat yang sedang
berlangsung. Rapat dapat dimulai secara resmi
dengan menggunakan Aplikasi Rapat. Tergantung pada
pengaturan sistem, sebuah rapat dapat dimulai secara
otomatis setelah diaktifkan; bila dipilih, topik agenda
pertama dapat dibuka secara otomatis setelah rapat
dimulai.
Ketika agenda dibuka, diskusi dapat dikelola. Setelah
didiskusikan, sebuah topik agenda dapat ditutup dan
topik agenda berikutnya dapat dibuka. Rapat dapat
ditutup setelah semua topik agenda diproses. Selama

rapat, dering panggilan dapat dibunyikan, yang dapat
digunakan untuk memanggil peserta dan meminta
mereka untuk kembali ke ruang rapat.
Modul Persiapan dan Manajemen Rapat DICENTIS
memungkinkan untuk mengaktifkan beberapa fitur
berikut di aplikasi rapat:
Persiapan rapat
• Mempersiapkan rapat.
• Mempersiapkan agenda.
• Mempersiapkan profil diskusi dengan tautan ke
konten multimedia seperti dokumen dan gambar.
• Mempersiapkan daftar permintaan (memerlukan
lisensi DCNM-LPD).
• Menetapkan peserta pada rapat dan mengonfigurasi
bahasa UI serta bahasa headphone language
pilihannya (memerlukan lisensi DCNM-LPD).
Pengelolaan rapat
• Mengaktifkan, membuka, menutup, dan
menonaktifkan rapat.
• Membuka dan menutup topik agenda.
• Membunyikan dering panggilan.
• Mengelola diskusi:
– Izinkan bicara; Batalkan pembicara; Batalkan
permintaan; Alihkan permintaan.
• Mengubah pengaturan diskusi dasar:
– Mode diskusi: Terbuka (otomatis/manual);
Pertama masuk pertama keluar; Suara
diaktifkan; Respons.
– Pilihan daftar pembicara: Mikrofon aktif maks
dapat ditetapkan, Izinkan pembicara untuk
menonaktifkan mik, Nonaktifkan mik setelah 30
dtk diam, Mikrofon ambien, Panjang antrean
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pembicara, Izinkan permintaan untuk berbicara;
Izinkan pembatalan permintaan untuk berbicara,
Tampilkan urutan pertama antrean melalui LED
mik hijau yang berkedip; Tampilkan menunggu
di antrean melalui LED mik hijau.
– Pilihan Aktifkan/Nonaktifkan prioritas: Nada
prioritas; Bisukan semua pembicara;
Nonaktifkan mikrofon, dan hapus antrean.
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Informasi pemesanan
DCNM-LMPM Persiapan rapat dan kelola lisensi
Modul perangkat lunak persiapan dan manajemen Rapat
DICENTIS mengaktifkan fungsi persiapan dan
pengelolaan rapat di Aplikasi rapat.
Nomor pemesanan DCNM-LMPM | F.01U.287.752

– Pilihan kontrol kamera: Kontrol kamera; Pilihan
kontrol kamera.
– Opsi aplikasi perangkat multimedia dan rapat:
– Hanya dengan modul perangkat lunak DCNMLPD: Tampilkan gambar pembicara, Tampilkan
gambar pembicara terbaru, Tampilkan logo.
– Dengan modul perangkat lunak DCNM-LCC dan
DCNM-LPD: Tampilkan video di perangkat,
Tampilkan gambar pembicara, Tampilkan
gambar pembicara terbaru, Tampilkan logo
(saat Kontrol kamera dinonaktifkan).
Alat setelah rapat selesai
Ketika rapat dibuka, file catatan rapat secara otomatis
dibuat yang mencantumkan:
• Kapan rapat diselenggarakan.
• Butir agenda apa yang didiskusikan dan bagaimana
urutannya.
• Jumlah peserta yang tidak hadir dan hadir
(memerlukan modul perangkat lunak DCNM-LPD
dan DCNM-LSID).
• Tahap voting mana yang diselenggarakan dan
bagaimana urutannya (memerlukan modul
perangkat lunak DCNM-LVPM dan DCNM-LSVT).
File catatan rapat ini dapat ditambahkan ke notula
rapat.
Komponen disertakan
Kuantitas Komponen
1

Email dengan informasi aktivasi lisensi.

Spesifikasi teknis
Sistem Konferensi DICENTIS:

•

Lisensi DCNM-LSYS
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