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u Βάση δεδομένων με λεπτομερείς πληροφορίες για
όλους τους συμμετέχοντες

u Επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών συμμετεχόντων
σε συνεδριάσεις

u Ορισμός συζήτησης, διαχείριση συνεδριάσεων και
εξουσιοδότηση προτεραιότητας για κάθε
συμμετέχοντα

Η λειτουργική μονάδα λογισμικού βάσης δεδομένων
συμμετεχόντων DCN multimedia επιτρέπει τη
δυνατότητα μεταγλώττισης μιας περιεκτικής βάσης
δεδομένων με πληροφορίες που αφορούν τους
συμμετέχοντες στην εφαρμογή συνεδριάσεων. Κατά το
στάδιο προετοιμασίας της συνεδρίασης, ο συμμετέχων
μπορεί να οριστεί στη συνεδρίαση. Το πλεονέκτημα
αυτής της μεθόδου είναι ότι τα άτομα που συμμετέχουν
σε πολλαπλές συνεδριάσεις χρειάζεται να
καταχωριστούν μόνο μία φορά και μπορούν να οριστούν
ως συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε επιθυμητή
συνεδρίαση χωρίς να χρειάζεται να καταχωριστούν εκ
νέου τα στοιχεία τους. Παράλληλα, η μέθοδος επιτρέπει
τον ορισμό μιας λίστας ομιλητών συμμετεχόντων για
κάθε επιμέρους θέμα ημερήσιας διάταξης.

Περιγραφή λειτουργ.

Βάση δεδομένων
Όλες οι πληροφορίες εισάγονται μέσω της εφαρμογής
συνεδριάσεων, πριν ή μετά τις διαδικασίες της
συνεδρίασης. Μπορούν να καθοριστούν πολλά
δεδομένα για κάθε συμμετέχοντα. Όλες οι
συγκεκριμένες πληροφορίες όπως: όνομα, πατρώνυμο,

επώνυμο, τίτλος, περιοχή και χώρα του ατόμου μπορούν
να επαναχρησιμοποιηθούν και δεν χρειάζεται να
καταχωρίζονται ξανά για κάθε συνεδρίαση.
Κατά την προετοιμασία συνεδριάσεων, είναι δυνατή η
παραχώρηση ή η άρνηση εξουσιοδότησης σε
μεμονωμένους συμμετέχοντες σε συγκεκριμένη
συνεδρίαση για συζήτηση, διαχείριση συνεδριάσεων και
προτεραιότητα. Επίσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να
τοποθετηθούν σε μια λίστα ομιλητών για κάθε
επιμέρους θέμα ημερήσιας διάταξης.

Εισαγωγή δεδομένων
Τα στοιχεία όλων των ατόμων καταχωρίζονται μέσω της
περιοχής προετοιμασίας στην εφαρμογή συνεδριάσεων.
Για ορισμένες καταχωρίσεις (όνομα, επώνυμο)
εισάγεται ένας αριθμός χαρακτήρων. Για άλλες
καταχωρίσεις (τίτλος, χώρα, περιοχή κ.λπ.), τα
δεδομένα μπορούν να επιλεγούν από μια λίστα που
παρουσιάζεται από το σύστημα. Αυτή η λίστα επιλογής
ελέγχεται αυτόματα από το σύστημα. Όταν ο χρήστης
εισάγει ένα κείμενο, αυτό προστίθεται αυτόματα στη
λίστα.

Δικαιώματα χρήστη
Εάν οριστούν τα σωστά δικαιώματα χρήστη, μπορεί να
δημιουργηθεί ένας υπολογιστής-πελάτης για την
καταχώριση πληροφοριών για τους συμμετέχοντες.



Αυτός ο υπολογιστής-πελάτης για την καταχώριση
δεδομένων μπορεί να τοποθετηθεί στον προθάλαμο του
συνεδριακού χώρου, όπου ο υπεύθυνος καταχώρισης
στοιχείων μπορεί να εισάγει τις πληροφορίες
συμμετεχόντων και να τους αντιστοιχίζει στην επιθυμητή
συνεδρίαση.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξαρτήματα

1 Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες
ενεργοποίησης.

Πληροφορίες παραγγελίας

Βάση δεδομένων συμμετεχόντων DCN multimedia
Η βάση δεδομένων συμμετεχόντων DCN multimedia
επιτρέπει τον ορισμό των ονομάτων συμμετεχόντων και
την αντιστοίχιση συμμετεχόντων σε θέσεις. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τα DCNM‑LSYS
και DCNM‑LMPM.
Αρ. παραγγελίας DCNM-LPD
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