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DCNM-LPD Licencja na bazy danych uczestników
DICENTIS

u Wyczerpujące informacje z bazy danych na
temat wszystkich uczestników

u Możliwość ponownego wykorzystania informacji
o uczestnikach na wielu spotkaniach

u Określanie dyskusji, zarządzanie spotkaniem i
autoryzacja priorytetów dla każdego uczestnika

u Możliwość dodawania obrazów do uczestników

Moduł oprogramowania DICENTIS Participant
Database pozwala na utworzenie obszernej bazy
danych z informacjami o uczestnikach spotkania
w aplikacji Meeting Application. Na etapie
przygotowywania spotkania osoby biorące w nim
udział mogą zostać przypisane do niego jako
uczestnicy. Zaletą tej metody jest to, że dane
uczestników wielu spotkań trzeba wprowadzić tylko
raz i mogą oni zostać przypisani do dowolnego
spotkania bez konieczności wprowadzania tych
samych danych za każdym razem. Dodatkowo
oprogramowanie pozwala na ustalenie listy mówców
dla każdego tematu porządku obrad. Opcjonalnie
można dodawać obrazy do uczestników. Obrazy te są
używane do synoptycznego sterowania mikrofonami
i wyświetlane na liście uczestników spotkania. Jeżeli
obrazy video nie są dostępne, zdjęcie uczestnika i
szczegółowe informacje o osobie zabierającej głos
mogą być wyświetlane w trakcie spotkania.

Funkcje

Baza danych
Wszystkie informacje są wprowadzane za
pośrednictwem specjalnej aplikacji, przed konferencją
lub w jej trakcie. Dla każdego uczestnika można
sporządzić pokaźny zestaw danych. Wszystkie
szczegółowe informacje, takie jak imię, drugie imię
i nazwisko uczestnika, tytuł, region czy kraj
zamieszkania, mogą być ponownie wykorzystane i nie
ma konieczności ich wprowadzania od nowa przed
każdym spotkaniem.
Na etapie przygotowania spotkania możliwe jest
udzielenie lub odmowa autoryzacji do dyskusji,
zarządzanie spotkaniem oraz przyznanie priorytetu

poszczególnym uczestnikom danego spotkania.
Dodatkowo uczestnicy mogą zostać umieszczeni na
liście mówców przy każdym temacie porządku obrad.

Wprowadzanie danych
Wszystkie informacje osobowe wprowadzane są
w obszarze przygotowawczym w Meeting Application.
W niektórych pozycjach (imię, nazwisko)
wprowadzany jest ciąg znaków. W przypadku innych
pozycji (tytuł, region, kraj) wprowadzane informacje
można łatwo wybrać z listy opcji wyświetlonej przez
system. Ta lista opcji jest automatycznie kontrolowana
przez system. W momencie, gdy użytkownik
wprowadza tekst, jest on automatycznie dodawany do
listy. Dane mogą być również importowane i
eksportowane jako pliki programu ExcelTM.

Prawa użytkownika
Definiując odpowiednie uprawnienia użytkownika
można utworzyć kliencki komputer PC służący do
wprowadzania danych uczestnika. Taki komputer
można ustawić w kuluarach sali konferencyjnej, gdzie
osoba odpowiedzialna za rejestrację będzie mogła
wprowadzać dane uczestnika i przypisywać go do
żądanego spotkania.

Obliczanie kworum
W połączeniu z DCNM-LSID umożliwia rejestrację
uczestników i automatyczne obliczanie kworum.

Zawartość zestawu

Liczba Element

1 Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do
aktywacji licencji.
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Parametry techniczne

System konferencyjny DICENTIS: • Licencja DCNM-LSYS

Informacje do zamówień

DCNM-LPD Licencja na bazy danych uczestników
Moduł DICENTIS Participant Database pozwala na
określenie nazwisk uczestników i przypisanie ich do
stanowisk.
Numer zamówienia DCNM-LPD | F.01U.287.754
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