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u Zprostředkuje funkci duálního použití v bezdrátovém
zařízení DICENTIS a konferenčním zařízení
DICENTIS.

u Umožňuje správné zobrazení jména účastníka, když
jsou zařízení DICENTIS používána dvěma účastníky.

Funkce základního, jazykového a hlasového zařízení
DICENTIS a bezdrátového zařízení DICENTIS lze
rozšířit pomocí licencí. Licence Duální použití na
sedadle pomocí systému DICENTIS umožňuje dvěma
účastníkům používat stejné zařízení a přesto mít
správně zobrazené jméno v seznamu řečníků či
u obrazu z kamery. Dokonce umožňuje jednomu
účastníkovi hovořit, zatímco druhý účastník čeká na
slovo. Licenci Duální použití na sedadle pomocí
systému DICENTIS lze rozšířit o funkce identifikace a/
nebo hlasování a učinit tak rozšířené zařízení DICENTIS
či bezdrátové rozšířené zařízení DICENTIS ještě
všestrannějším.
Licence je dostupná v podobě aktivačního kódu
a aktivuje se stejně jako ostatní aktivační kódy
v systému DICENTIS.

Funkce

Použití
• Každý z účastníků může aktivovat nebo deaktivovat

mikrofon pomocí vlastního tlačítka mikrofonu
a žádosti o slovo.

• Kvůli jednoduchosti použití funguje tlačítko mikrofonu
a žádosti o slovo stejným způsobem jako
u konferenčního zařízení nakonfigurovaného pro
použití jednotlivci.

Duální použití s identifikací
• Pokud jsou diskuzní rozšíření DICENTIS DCNM-DE

a DCNM‑WDE a bezdrátové rozšířené zařízení
DICENTIS nakonfigurována pro duální použití, aktivuje
se licence Identifikace na sedadle pomocí systému
DICENTIS DCNM-LSID a každý účastník se může
snadno přihlašovat ke konferenčnímu systému
prostřednictvím vlastního štítku NFC (Near Field
Communication).

• Při přihlašování se účastníci mohou rozhodnout, zda
chtějí sedět po levé nebo pravé straně zařízení
konferenčního zařízení nebo bezdrátového zařízení.

• Účastníci se mohou kdykoli odhlásit pomocí vlastního
odhlašovacího tlačítka.

• Ke každému bezdrátovému zařízení s duálním
použitím, které vyžaduje identifikaci na sedadle, jsou
potřeba dvě kopie licence DCNM-LSID.

Duální použití s hlasováním
• Pokud jsou diskuzní rozšíření DICENTIS DCNM-DE

a DCNM‑WDE a bezdrátové rozšířené zařízení
DICENTIS nakonfigurována pro duální použití
a licence Hlasování ze sedadla pomocí systému
DICENTIS DCNM‑LSVT je aktivována, každý účastník
může hlasovat současně pomocí vlastních hlasovacích
tlačítek.



• Pro každé diskuzní rozšíření DCNM-DE DICENTIS
a bezdrátové rozšířené zařízení DCNM‑WDE DICENTIS
s duálním použitím, které vyžaduje hlasování ze
sedadla, jsou požadovány dvě kopie licence
DCNM‑LSVT.

Zahrnuté díly

Množství Součásti

1 E‑mail s informacemi o aktivaci licence.

Informace o objednání

Duální použití na sedadle pomocí systému DICENTIS
Softwarová licence systému DICENTIS pro duální
použití na sedadle pro diskuzní základ DICENTIS,
diskuzní jazyk DICENTIS, diskuzní rozšíření DICENTIS
a bezdrátové rozšíření DICENTIS.
Číslo objednávky DCNM-LSDU
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