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u Valamennyi résztvevő adatait tartalmazó, átfogó
adatbázis

u A résztvevők adatainak újbóli felhasználása
értekezleteken

u Hozzászólás maghatározása, értekezlet lebonyolítása
és prioritás engedélyezése minden egyes résztvevő
esetében

A DICENTIS Résztvevői adatbázis szoftvermodullal az
Értekezlet alkalmazáson belül egy, a résztvevők adatait
tartalmazó átfogó adatbázis hozható létre. Az
értekezletek előkészületi szakaszában az egyes
résztvevőket hozzá lehet rendelni az egyes
értekezletekhez. Ennek az eljárásnak az előnye, hogy a
több ülésen is részt vevőket is csak egyszer kell
regisztrálni, és utána bármikor hozzá lehet adni őket a
kívánt ülésekhez anélkül, hogy újra be kellene vinni az
adatait. Ezenkívül a résztvevők közül kikerülő
felszólalók listáját is összeállíthatja minden napirendi
pontra. Tetszés szerint képeket is hozzáadhat a
résztvevőkhöz, amelyeket a szinoptikus
mikrofonvezérlőn, illetve az értekezlet résztvevőinek
listájában is használhat.

Főbb funkciók

Adatbázis
Minden információt az értekezlet alkalmazásban lehet
megadni, a konferencia előkészületi szakasza előtt
vagy közben. Minden résztvevőhöz nagy mennyiségű
adat rendelhető. Minden információ pl. a résztvevő
keresztneve, második keresztneve, vezetékneve,
megszólítása, lakóhelye újra felhasználható, és azok
bevitele nem szükséges minden konferenciához.
Az értekezlet előkészítése során megadható vagy
visszavonható a felhatalmazás az egyes résztvevők
részére az értekezleten történő hozzászólásra,

értekezlet lebonyolítására adott jogosultságok és
elsőbbségi jogok vonatkozásában. Ezenkívül a
résztvevők hozzászólási listába is felvehetők minden
napirendi ponthoz.

Adatbemenet
A résztvevők összes személyes adatát az Értekezlet
alkalmazás előkészítési felületén kell felvinni. Egyes
adatok (keresztnév, vezetéknév) esetén több karakter
beírására kerül sor. A többi adat (megszólítás,
lakóhely) esetében a rendszer által felkínált
opciólistáról lehet egyszerűen választani. Ezt az
opciólistát a rendszer automatikusan figyeli. Amikor a
felhasználó beír egy szöveget, az automatikusan
hozzáadódik a listához.

Felhasználói jogosultságok
A megfelelő felhasználói jogok biztosításával létre lehet
hozni a résztvevők adatainak bevitelére alkalmas
ügyfélszámítógépet. Ezt a regisztrációs számítógépet el
lehet helyezni a konferenciaterem folyosóján, ahol a
regisztrációt végző személy beírhatja a személyes
adatokat és felveheti a résztvevőt az adott ülés
résztvevői közé.
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Rendelési információ

DICENTIS Résztvevői adatbázis
A DICENTIS Résztvevői adatbázis lehetővé teszi a
résztvevők nevének megadását és az ülőhelyek
kiosztását. A DCNM‑LSYS és a DCNM‑LMPM
rendszerlicencre van szükség hozzá.
Rendelésszám DCNM-LPD
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