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DCNM-LMPM Toplantı hazırlığı ve yönetimi lisansı
DICENTIS

u Toplantı ve gündem hazırlığını ve yönetimini
etkinleştirir
u Gündem konularını kapsayan planlı toplantılar
oluşturur
u Multimedya içeriğini toplantılarla ve/veya
gündem konularıyla bağlantılandırır
u Toplantılar kolayca yönetilebilir
u Toplantı ayarları tanımlanabilir

DICENTIS Toplantı hazırlığı ve yönetimi yazılım
modülü, Toplantı uygulamasındaki toplantı hazırlığı ve
yönetimi işlevlerini etkinleştirir.

Toplantı sırasında, katılımcıları çağırmak ve onlardan
toplantı odasına geri dönmelerini istemek için
kullanılabilen bir davet uyarısı başlatılabilir.

İşlevler

DICENTIS Toplantı Hazırlama ve Yönetim modülü,
toplantı uygulamasında aşağıdaki özellikleri
etkinleştirir:

Hazırla
Hazırla işlevi toplantıların ve gündemlerin
hazırlanmasını etkinleştirir. Bir gündemin hazırlanması
sırasında, temel tartışma ayarları tanımlanabilir ve bir
profilden tüm tartışma ayarları şablonu seçilebilir.
Gerektiğinde kişiselleştirilmiş ayar şablonları
oluşturmak için yeni tartışma profilleri tanımlanabilir
ve multimedya içeriği bağlantıları eklenebilir.
Yönet
Yönet işlevi operatör veya başkanın hazırlanmış bir
toplantıyı yönetebilmesini sağlar. Toplantı
hazırlandıktan sonra etkinleştirilebilir.
Bir toplantı etkinleştirildiğinde, cihazlar, DICENTIS
Multimedya ve dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı
cihazı etkinleştirilen toplantının konusunu otomatik
olarak gösterir. Toplantı Uygulaması kullanılarak
toplantı resmi olarak açılabilir. Sistem ayarlarına bağlı
olarak, bir toplantı etkinleştirildikten sonra otomatik
olarak açılabilir ve isteğe bağlı olarak toplantı
açıldıktan sonra ilk gündem konusu otomatik olarak
açılabilir.
Bir gündem açıldığında bir toplantı yönetilebilir. Bir
gündem konusu tartışıldıktan sonra kapatılıp bir
sonraki gündem konusu açılabilir. Tüm gündem
konuları işlendikten sonra toplantı kapatılabilir.

Toplantı hazırlama
• Toplantı hazırlama.
• Gündemler hazırlama.
• Belgeler ve çizimler gibi multimedya içeriğine
bağlantılar ile toplantı profilleri hazırlayın.
• İstek listeleri hazırlayın (DCNM-LPD lisansı gerekir).
• Toplantılara katılımcı atayın ve tercih edilen UI dili
ve kulaklık dilini yapılandırın (DCNM-LPD lisansı
gereklidir).
Toplantı yönetimi
• Toplantıları etkinleştirin, açın, kapatın ve devre dışı
bırakın.
• Gündem konularını açın ve kapatın.
• Bir davet uyarısı başlatma.
• Toplantıyı yönetin:
– Konuşma izni verin, Hoparlörleri iptal edin,
Talepleri reddedin, Talepleri kaydırın.
• Temel toplantı ayarını değiştirin:
– Toplantı modu: Açık (otomatik/manuel); İlk
giren ilk çıkar; Sesle etkinleştirmeli; Tepki.
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– Hoparlör listesi seçenekleri: Ayarlanabilen
maksimum etkin mikrofon, Konuşmacının
mikrofonu kapatmasına izin ver, 30 saniyelik
sessizlikten sonra mikrofonu kapat, Ortam
mikrofonu, Hoparlör sırası boyutu, Konuşma
talebine izin ver, Konuşma talebini iptal etmeye
izin ver, Sıradaki ilk kişiyi yanıp sönen yeşil
mikrofon LED'i ile göster, Sırada bekleyeni yeşil
mikrofon LED'i ile göster.

Teknik özellikler

– Etkinleştir/Devre Dışı Bırak öncelik seçenekleri:
Öncelik tonu, Tüm hoparlörleri sessize al,
Mikrofonları kapat ve sırayı temizle.
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– Kamera kontrolü seçenekleri: Kamera kontrolü;
Kamera kontrolü seçenekleri.

DICENTIS Konferans
Sistemi:

• DCNM-LSYS lisansı

Sipariş bilgileri

– Multimedya cihazı ve toplantı uygulaması
seçenekleri:
– Yalnızca DCNM-LPD yazılım modülü ile:
Hoparlörün görüntüsünü göster, En yeni
konuşmacının görüntüsünü göster, Logoyu
göster.
– DCNM-LCC ve DCNM-LPD yazılım modülleriyle:
Cihazda video göster, Hoparlör görüntüsünü
göster, En yeni konuşmacının görüntüsünü
göster, Logoyu göster (Kamera kontrolü devre
dışıyken).
Toplantı sonrası araçları
Bir toplantı açıldığında şunları listeleyen toplantı
notları dosyası otomatik olarak oluşturulur:
• Toplantının yapıldığı zaman.
• Hangi gündem maddelerinin tartışıldığı ve hangi
sırayla tartışıldığı.
• Eksik ve mevcut katılımcı sayısı (DCNM-LPD ve
DCNM-LSID yazılım modülü gerekir).
• Hangi oylama turlarının yapıldığı ve bunların sırası
(DCNM-LVPM ve DCNM-LSVT yazılım modülleri
gerekir).
Bu toplantı notları dosyası toplantının tutanağına
eklenebilir.
Birlikte verilen parçalar
Adet
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Parça
Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren eposta iletisi.
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