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DCNM-LMPM Licença de preparação/gestão discussão
DICENTIS

u Permite a preparação e o gerenciamento de
reunião e agenda
u Cria reuniões estruturadas com tópicos da
agenda
u Vincula conteúdo multimédia a reuniões e/ou
tópicos da agenda
u As reuniões podem ser facilmente gerenciadas
u As configurações de discussão podem ser
definidas

O módulo de software de preparação e gerenciamento
de reunião DICENTIS possibilita as funções de
preparação e gerenciamento de reuniões no aplicativo
de reunião.
Funções
Preparar
A função preparar possibilita a preparação de
reuniões e agendas. Durante a preparação de uma
agenda, as configurações de discussão básicas podem
ser definidas e um conjunto completo de
configurações de discussão pode ser selecionado a
partir de um perfil. Novos perfis de discussão para
criação de conjuntos personalizados pessoais de
configurações podem ser definidos conforme
necessário, e podem ser adicionados links para
conteúdo multimídia.
Gerenciar
A função gerenciar possibilita que um operador ou
presidente gerencie uma reunião preparada. Depois
que uma reunião foi preparada, ela pode ser ativada.
Quando uma reunião é ativada, os dispositivos para
discussão DICENTIS e de multimídia com tela sensível
ao toque DICENTIS mostram automaticamente o
tópico da reunião ativada. A reunião pode então ser
oficialmente aberta usando o Aplicativo de Reunião.
Dependendo das configurações de sistema, uma
reunião pode ser aberta automaticamente após ter
sido ativada; como opção, o primeiro tópico da
agenda pode ser aberto automaticamente quando
uma reunião é aberta.

Quando uma agenda é aberta, uma discussão pode
ser gerenciada. Depois que um tópico de agenda foi
discutido, ele pode ser encerrado e o próximo tópico
da agenda pode ser aberto. A reunião pode ser
encerrada depois que todos os tópicos da agenda
forem processados. Durante uma reunião, um tom de
chamado pode ser iniciado, que pode ser usado para
convocar os participantes e solicitar que eles
retornem à sala de reuniões.
O módulo de Preparação e o Gerenciamento de
Reunião DICENTIS ativa os seguintes recursos no
aplicativo de reunião:
Preparar a reunião
• Prepare reuniões.
• Preparar agendas.
• Preparar perfis de discussão com links para
conteúdo multimídia como documentos e
ilustrações.
• Preparar listas de solicitação (requer licenciamento
DCNM-LPD).
• Atribua participantes às reuniões e configure o
idioma preferencial da interface de usuário e do
fone de ouvido (requer licenciamento DCNM-LPD).
Gerenciar reunião
• Ativar, abrir, encerrar e desativar reuniões.
• Abrir e encerrar tópicos de agenda.
• Iniciar um tom de chamado.
• Gerenciar discussão:
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– Conceder a palavra; Cancelar oradores;
Cancelar solicitações; Alterar solicitações.
• Alterar a configuração básica de discussão:
– Modo de discussão: Aberto (automático/
manual), Primeiro a entrar/primeiro a sair, Voz
ativada, Resposta.
– Opções de lista de participante ativo: É possível
definir o máximo de microfones ativos, Permitir
que o participante ativo desligue o microfone,
Desligar o microfone depois de 30 s de silêncio,
Microfone de ambiente, Tamanho da fila dos
participantes ativos, Permitir pedido para falar,
Permitir cancelamento de pedido para falar,
Mostrar o primeiro da fila com o LED do
microfone piscando em verde, Mostrar quem
está aguardando na fila com o LED do
microfone em verde.
– Ativar/Desativar opções de prioridade: Tom de
prioridade; Silenciar todos os participantes
ativos; Desligar microfones e limpar fila.
– Opções de controle da câmera: Controle da
câmera, Opções de controle da câmera.
– Opções do dispositivo multimídia e aplicativo
de reunião:
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O arquivo de notas de reunião pode ser adicionado às
minutas da reunião.
Peças incluídas
Quantida
de
1

Componente
E-mail com informações de ativação de
licença.

Especificações técnicas
DICENTIS Sistema de
conferência:

• DCNM-LSYS Licença

Informações sobre pedidos
DCNM-LMPM Licença de preparação/gestão discussão
O módulo de software de preparação e gerenciamento
de reunião DICENTIS possibilita as funções de
preparação e gerenciamento de reuniões no aplicativo
de reunião.
Número do pedido DCNM-LMPM | F.01U.287.752

– Somente com o módulo de software DCNMLPD: Exibir imagem do participante ativo, Exibir
imagem do mais novo participante, Exibir
logotipo
– Com os módulos de software DCNM-LCC e
DCNM-LPD: Exibir vídeo no dispositivo, Exibir
imagem do participante ativo, Exibir imagem do
mais novo participante, Exibir logotipo (quando
o controle da câmera estiver desativado).
Ferramentas pós-reunião
Quando uma reunião é aberta, um arquivo de notas de
reunião é criado automaticamente listando:
• Quando a reunião ocorreu.
• Que itens da agenda foram discutidos e em que
ordem.
• O número de participantes ausentes e presentes
(exige o módulo de software DCNM-LPD e DCNMLSID).
• Que rodadas de votação ocorreram e em que ordem
(exige os módulos de software DCNM-LVPM e
DCNM-LSVT).
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