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DCNM-LPD Database lisensi peserta
DICENTIS

u Informasi database lengkap untuk semua
peserta

u Penggunaan kembali informasi peserta di
seluruh rapat

u Menentukan diskusi, mengelola rapat, dan
memprioritaskan otorisasi bagi masing-masing
peserta

u Opsi untuk menambahkan gambar ke peserta.

Modul perangkat lunak Database Peserta DICENTIS
memungkinkan Anda menyusun database informasi
yang komprehensif terkait dengan peserta di Aplikasi
Rapat. Selama tahap persiapan rapat, peserta dapat
ditetapkan untuk mengikuti rapat. Keunggulan metode
ini adalah bahwa orang yang berpartisipasi dalam
beberapa rapat hanya perlu dimasukkan satu kali, dan
dapat ditampilkan pada segala rapat yang diinginkan
tanpa harus memasukkan lagi informasi orang yang
sama. Di samping itu, Anda dapat menyusun daftar
pembicara dari peserta untuk masing-masing topik
agenda. Sebagai pilihan, tambahkan foto untuk
peserta yang kemudian dapat digunakan pada kontrol
mikrofon sinoptik dan daftar peserta rapat. Jika tidak
ada video, gambar peserta dan detail pembicara aktif
dapat ditampilkan selama rapat.

Fungsi

Database
Semua informasi yang dimasukkan melalui aplikasi
rapat, sebelum atau selama proses konferensi.
Sejumlah besar data dapat ditentukan untuk masing-
masing peserta. Semua informasi spesifik seperti:
nama depan, nama tengah, dan nama belakang
seseorang, gelar, wilayah, dan negara dapat digunakan
kembali dan tidak perlu dimasukkan lagi untuk setiap
rapat.
Selama persiapan rapat, dimungkinkan untuk
memberikan atau membatalkan otorisasi bagi peserta
individual dalam rapat tertentu untuk diskusi,
manajemen rapat, dan prioritas. Selain itu, peserta
dapat ditempatkan dalam daftar pembicara untuk
masing-masing topik agenda.

Input data
Semua informasi tentang peserta dimasukkan melalui
area persiapan di Aplikasi Rapat. Untuk beberapa entri
(nama depan, nama belakang), sejumlah karakter
dimasukkan. Untuk entri lain (gelar, wilayah, negara),
input dapat dengan mudah dipilih dari daftar pilihan
yang disajikan oleh sistem. Daftar pilihan ini secara
otomatis dikontrol oleh sistem. Ketika pengguna
memasukkan sebuah teks, teks tersebut otomatis
ditambahkan ke daftar. Data juga dapat diimpor dan
diekspor sebagai file ExcelTM.

Hak pengguna
Dengan menentukan hak pengguna yang benar, PC
entri klien informasi peserta dapat dibuat. PC entri ini
dapat ditempatkan di lobi pintu masuk aula
konferensi, tempat petugas registrasi dapat
memasukkan informasi tentang peserta rapat dan
menetapkan peserta tersebut pada rapat yang
diinginkan.

Penghitungan kuorum
Dikombinasikan dengan DCNM-LSID, menawarkan
pendaftaran peserta dan penghitungan kuorum
otomatis.

Komponen disertakan

Kuantitas Komponen

1 Email dengan informasi aktivasi lisensi.

Spesifikasi teknis
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Informasi pemesanan

DCNM-LPD Database lisensi peserta
Database Peserta DICENTIS memberikan kemampuan
untuk menyusun nama peserta dan menetapkan tempat
duduk kepada peserta.
Nomor pemesanan DCNM-LPD | F.01U.287.754
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