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u Παρέχει τη λειτουργικότητα διπλής χρήσης σε ένα
DICENTIS Ασύρματη συσκευή

u Επιτρέπει στο όνομα του συμμετέχων να εμφανίζεται
σωστά, όταν το Ασύρματη συσκευή χρησιμοποιείται
από δύο συμμετέχοντες

Η λειτουργικότητα του DICENTIS Ασύρματη συσκευή
μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση άδεια. Η Διπλή χρήση
στο κάθισμα του DCN multimedia άδεια επιτρέπει σε
δύο συμμετέχων να χρησιμοποιούν το ίδιο Ασύρματη
συσκευή και το όνομά τους να εξακολουθεί να
εμφανίζεται σωστά στις λίστες ομιλητών ή στην εικόνα
της κάμερας. Επιτρέπει ακόμη σε ένα συμμετέχων να
μιλά, ενώ ο άλλος συμμετέχων βρίσκεται στη λίστα
αναμονής για ομιλία. Η Διπλή χρήση στο κάθισμα του
DCN multimedia άδεια μπορεί να επεκταθεί με
ταυτοποίηση ή/και ψηφοφορία για να καταστεί το
Ασύρματη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτο.
Η άδεια παρέχεται ως κωδικός ενεργοποίησης και
ενεργοποιείται με τον ίδιο τρόπο με τους άλλους
κωδικούς ενεργοποίησης στο σύστημα DICENTIS.

Περιγραφή λειτουργ.

Λειτουργία
• Κάθε ένας συμμετέχων μπορεί να ενεργοποιήσει και να

απενεργοποιήσει το μικρόφωνο χρησιμοποιώντας το
ατομικό του κουμπί αιτήματος μικροφώνου.

• Για να διασφαλιστεί η ευκολία χρήσης, το κουμπί
αιτήματος μικροφώνου λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο,
όπως ένα Ασύρματη συσκευή διαμορφωμένο για
μεμονωμένη χρήση.

Διπλή χρήση με ταυτοποίηση
• Όταν το DCNM-WDE Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή

έχει διαμορφωθεί για διπλή χρήση και η άδεια
Ταυτοποίησης στο κάθισμα του DCN multimedia
DCNM-LSID είναι ενεργοποιημένη, κάθε συμμετέχων
μπορεί εύκολα να συνδεθεί στο σύστημα συνδιάλεξης
χρησιμοποιώντας την ετικέτα Near Field
Communication (NFC).

• Κατά τη σύνδεση, οι συμμετέχων μπορούν να
αποφασίσουν εάν θέλουν να καθίσουν στην αριστερή ή
δεξιά πλευρά του Ασύρματη συσκευή.

• Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποσυνδεθούν
οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί αποσύνδεσής
τους.

• Απαιτούνται δύο αντίγραφα του DCNM-LSID άδεια για
κάθε διπλή χρήση Ασύρματη συσκευή που απαιτεί
ταυτοποίηση στο κάθισμα.

Διπλή χρήση με ψηφοφορία
• Όταν το DCNM-WDE Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή

έχει διαμορφωθεί για διπλή χρήση και η άδεια
Ψηφοφορίας στο κάθισμα του DCN multimedia DCNM-
LSVT είναι ενεργοποιημένη, κάθε συμμετέχων μπορεί
να ψηφίζει ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τα ατομικά
κουμπιά ψηφοφορίας του.

• Απαιτούνται δύο αντίγραφα του DCNM-LSVT άδεια για
κάθε διπλή χρήση Ασύρματη συσκευή που απαιτεί
ψηφοφορία στο κάθισμα.



Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξαρτήματα

1 Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες
ενεργοποίησης της άδειας.

Πληροφορίες παραγγελίας

Διπλή χρήση στο κάθισμα μέσω DCN multimedia
Αυτό το άδεια επεκτείνει το DICENTIS Ασύρματη
συσκευή με λειτουργικότητα διπλής χρήσης. Εάν τα
DCNM-LSID ή/και DCNM-LSVT άδεια είναι
ενεργοποιημένα, απαιτούνται δύο LSID ή/και δύο
DCNM-LSVT άδεια για κάθε Ασύρματη συσκευή διπλής
χρήσης.
Αρ. παραγγελίας DCNM-LSDU
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