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DCNM-LPD Katılımcı veritabanı lisansı
DICENTIS

u Tüm katılımcılar için kapsamlı veritabanı bilgisi

u Toplantılarda katılımcı bilgilerini yeniden
kullanma

u Toplantıyı tanımlar, toplantı ve her katılımcı için
öncelik yetkisini yönetir

u Katılımcılara resim ekleme seçeneği

DICENTIS Katılımcı Veritabanı yazılım modülü, Toplantı
Uygulamasında katılımcılarıyla ilgili kapsamlı bir bilgi
veritabanı oluşturmanızı sağlar. Toplantının hazırlık
aşamasında toplantıya katılımcılar atanabilir. Bu
yöntemin avantajı birden fazla toplantıya katılan bir
kişinin sadece bir kez girilmesi gerekmesi ve aynı kişi
için bilgiler tekrar girilmeden kişinin herhangi bir
toplantıya atanabilmesidir. Ayrıca, her bir gündem
konusu için katılımcılar arasından bir konuşmacı listesi
tanımlayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, sinoptik
mikrofon kontrolü ve katılımcıların toplantı listesinde
kullanılabilen katılımcı resimleri ekleyin. Kullanılabilir
video olmadığında, toplantı sırasında katılımcı resmi
ve etkin konuşmacının bilgileri görüntülenebilir.

İşlevler

Veritabanı
Tüm bilgiler, konferans öncesinde veya sırasında
toplantı uygulaması aracılığıyla girilir. Her katılımcı için
önemli miktarda veri tanımlanabilir. Kişinin adı, ikinci
adı, soyadı, unvanı, bölge ve ülkesine ilişkin bilgiler
gibi tüm özel bilgileri yeniden kullanılabilir ve bunların
her toplantıda yeniden girilmesine gerek yoktur.
Toplantı hazırlama aşamasında, katılımcıların toplantı,
toplantı yönetimi ve öncelik için belirli bir toplantıya
katılmalarına izin verme veya reddetme imkanı vardır.
Bunun yanı sıra, katılımcılar her gündem konusu için
bir konuşmacı listesine yerleştirilebilir.

Veri girişi
Kişiler hakkında tüm bilgiler, Toplantı Uygulamasında
hazırlık alanı aracılığıyla girilebilir. Bazı girişler için
(adı, soyadı) birkaç karakter girilebilir. Diğer girişler
için (unvan, bölge, ülke), sistem tarafından sunulan
seçenek listesinden ilgili girdi kolaylıkla seçilebilir. Bu

seçenek listesi sistem tarafından otomatik olarak
kontrol edilir. Kullanıcı bir metin girdiğinde otomatik
olarak listeye eklenir. Veriler, ExcelTM dosyası olarak da
içe ve dışa aktarılabilir.

Kullanıcı hakları
Doğru kullanıcı hakları tanımlanarak, katılımcı bilgi
girişi bilgisayar istemcisi yaratılabilir. Bu giriş
bilgisayarı, kayıt memurunun kişi bilgilerini girebileceği
ve kişiyi istenen toplantıya atayacağı bir konferans
salonu lobisinin girişine yerleştirilebilir.

Yeter sayı hesaplaması
DCNM-LSID ile birlikte katılım kaydı ve otomatik
çoğunluk hesaplaması sunar.

Birlikte verilen parçalar

Adet Parça

1 Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi.

Teknik özellikler

DICENTIS Konferans Sistemi: • DCNM-LSYS lisansı

Sipariş bilgileri

DCNM-LPD Katılımcı veritabanı lisansı
DICENTIS Katılımcı Veritabanı, katılımcı adlarını
tanımlama ve katılımcıları koltuklara atama olanağı
sağlar.
Sipariş numarası DCNM-LPD | F.01U.287.754
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