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DCNM-LMPM Licentie voorbereid./beheer vergadering
DICENTIS

u Maakt voorbereiding en beheer van vergadering
en agenda mogelijk

u Maakt gestructureerde vergaderingen met
agendaonderwerpen

u Koppelt multimediacontent aan vergadering en/
of agendaonderwerpen

u Vergaderingen kunnen eenvoudig worden
beheerd

u Discussie-instellingen kunnen worden
gedefinieerd

De softwaremodule DICENTIS Meeting Preparation
and Management bevat de functies voor voorbereiding
en beheer van vergaderingen in de Meeting
Application.

Functies

Voorbereiden
Met de voorbereidingsfunctie kunnen vergaderingen
en agenda's worden voorbereid. Het is mogelijk bij het
voorbereiden van de agenda standaard discussie-
instellingen te definiëren en een complete set
discussie-instellingen uit een profiel te selecteren.
Nieuwe discussieprofielen voor het maken van
persoonlijk aangepaste sets instellingen kunnen
worden gedefinieerd wanneer dit nodig is en
koppelingen naar multimedia-inhoud kunnen worden
toegevoegd.

Beheren
Met de beheerfunctie kan een beheerder of voorzitter
een voorbereide vergadering beheren. Zodra een
vergadering is voorbereid, kan deze worden
geactiveerd.
Wanneer een vergadering is geactiveerd, wordt op het
DICENTIS Multimedia-apparaat en de DICENTIS
Vergaderpost met touchscreen het onderwerp van de
geactiveerde vergadering automatisch weergegeven.
De vergadering kan dan officieel worden geopend met
de Meeting Application. Het is mogelijk, afhankelijk
van de systeeminstellingen, een vergadering
automatisch te openen nadat deze is geactiveerd en
eventueel het eerste agendaonderwerp automatisch te
openen nadat een vergadering is geopend.

Wanneer een agenda is geopend, kan een discussie
worden beheerd. Zodra een agendaonderwerp is
besproken, kan het worden gesloten en kan het
volgende agendaonderwerp worden geopend.
Wanneer alle agendaonderwerpen zijn afgewerkt, kan
de vergadering worden gesloten. Gedurende een
vergadering is het mogelijk een attentiesignaal te
initiëren om deelnemers te verzoeken terug te keren
naar de vergaderruimte.
De module DICENTIS Meeting Preparation and
Management maakt het volgende mogelijk in de
vergaderapplicatie:

Vergadering voorbereiden
• Vergaderingen voorbereiden.
• Agenda's voorbereiden.
• Discussieprofielen met koppelingen naar

multimediacontent zoals documenten en
afbeeldingen voorbereiden.

• Verzoeklijsten voorbereiden (DCNM-LPD-licentie
vereist).

• Deelnemers toewijzen aan vergaderingen en hun
voorkeur voor UI- en hoofdtelefoontaal configureren
(DCNM-LPD-licentie vereist).

Vergadering beheren
• Vergaderingen activeren, openen, sluiten en

deactiveren.
• Agendaonderwerpen openen en sluiten.
• Een attentiesignaal initiëren.
• Discussie beheren:

– Spreekrecht toekennen, sprekers annuleren,
verzoeken annuleren en verzoeken verplaatsen.

• Standaard discussie-instelling veranderen:
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– Discussiemodus: openen (automatisch/handma-
tig); first-in-first-out; spraakactivering; reageren

– Opties voor sprekerslijst: Max. aantal actieve
microfoons kan worden ingesteld, spreker kan
microfoon uitschakelen, microfoon uitschakelen
na 30 seconden stilte, omgevingsmicrofoon,
grootte van sprekerswachtrij, spreekverzoek
toestaan; spreekverzoek annuleren toestaan,
eerste in wachtrij aangeven met groen knippe-
rende microfoon-LED; wachtend in wachtrij aan-
geven met groen brandende microfoon-LED.

– Prioriteitsopties in-/uitschakelen: prioriteits-
toon; alle sprekers dempen, microfoons uitscha-
kelen en wachtrij wissen.

– Camerabesturingsopties: camerabesturing; ca-
merabesturingsopties.

– Opties voor multimedia-apparaat en vergaderap-
plicatie:

– Alleen met softwaremodule DCNM-LPD: afbeel-
ding van spreker weergeven, afbeelding van
nieuwste spreker weergeven, logo weergeven.

– Met softwaremodules DCNM-LCC en DCNM-
LPD: videobeelden weergeven op apparaat, af-
beelding van spreker weergeven, afbeelding van
nieuwste spreker weergeven, logo weergeven
(als camerabesturing is uitgeschakeld).

Tools voor na de vergadering
Wanneer een vergadering wordt geopend, wordt
automatisch een bestand met vergadernotulen
gemaakt dat de volgende informatie bevat:
• Wanneer de vergadering werd gehouden;
• Welke agendapunten aan de orde kwamen en in

welke volgorde;
• Het aantal afwezige en aanwezige deelnemers

(hiervoor zijn softwaremodules DCNM-LPD en
DCNM-LSID vereist);

• Welke stemronden werden gehouden en in welke
volgorde (hiervoor zijn softwaremodules DCNM-
LVPM en DCNM-LSVT vereist).

Het bestand met vergadernotulen kan worden
toegevoegd aan de notulen van de vergadering.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 E‑mail met informatie over activering van de licentie.

Technische specificaties

DICENTIS-conferentiesysteem: • DCNM-LSYS-licentie
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