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u Helpottaa laitteen (Langaton laite DICENTIS)
kaksoiskäyttöä.

u Mahdollistaa osallistujan nimen näytön oikein, kun
sama Langaton laite on kahden osallistujan
käytössä.

Laitteen (Langaton laite DICENTIS) toiminnallisuutta
voidaan laajentaa lisenssien avulla. DCN multimedia
Tunnistus paikalla ‑lisenssi antaa kahden osallistujan
käyttää samaa laitetta (Langaton laite) niin, että
heidän nimensä näkyvät silti oikein puhujaluettelossa
ja kameran kuvassa. Lisäksi yksi osallistuja voi puhua
samalla, kun toinen osallistuja on odottavien
luettelossa. DCN multimedia Kaksoiskäyttö paikalla
‑lisenssiä voidaan laajentaa tunnistuksella tai
äänestyksellä. Näin Langaton laite on entistäkin
monipuolisempi.
Lisenssi toimitetaan aktivointikoodina, joka otetaan
käyttöön samalla tavalla kuin muutkin DICENTIS-
järjestelmän aktivointikoodit.

Perustoiminnot

Käyttö
• Kukin osallistuja voi ottaa mikrofonin käyttöön tai

poistaa sen käytöstä käyttämällä omaa mikrofonin
pyyntöpainikean.

• Jotta järjestelmän käyttö olisi mahdollisimman
helppoa, mikrofonin pyyntöpainike toimii samalla
tavalla kuin yhdelle käyttäjälle määritetty Langaton
laite.

Kaksoiskäyttö ja tunnistautuminen
• Kun Laajennettu langaton laiteDCNM-WDE on

määritetty kaksoiskäyttöön ja DCN multimedia
Tunnistus paikalla ‑lisenssi DCNM-LSID on käytössä,

kukin osallistuja voi kirjautua keskustelujärjestelmään
helposti käyttämällä NFC (Near Field Communication)
‑tunnistettaan.

• Kirjautuessaan sisään osallistuja voi päättää, haluaako
hän istua laitteen (Langaton laite) vasemmalla vai
oikealla puolella.

• Osallistujat voivat kirjautua ulos milloin tahansa
painamalla omaa uloskirjautumispainikettaan.

• Kukin kaksoiskäyttöinen Langaton laite, jossa
halutaan käyttää Tunnistus paikalla ‑toimintoa,
tarvitsee kaksi DCNM-LSID-lisenssiä.

Kaksoiskäyttö ja äänestys
• Kun Laajennettu langaton laite DCNM-WDE on

määritetty kaksoiskäyttöön ja DCN multimedia
Äänestys paikalla ‑lisenssi DCNM-LSVT on käytössä,
osallistujat voivat äänestää samaan aikaan käyttämällä
omia äänestyspainikkeitaan.

• Kukin kaksoiskäyttöinen Langaton laite, jossa
halutaan käyttää Äänestys paikalla ‑toimintoa,
tarvitsee kaksi DCNM-LSVT-lisenssiä.

Sisältää osat

Määrä Osat

1 Sähköpostiviesti, joka sisältää lisenssin aktivointitiedot.



Tilaustiedot

DCN multimedia Kaksoiskäyttö paikalla
Tämä lisenssi lisää laitteeseen (Langaton laite
DICENTIS) kaksoiskäyttötoiminnon. Jos DCNM-LSID-
tai DCNM-LSVT-lisenssi on aktivoitu, kukin
kaksoiskäyttöinen Langaton laite edellyttää kahta LSID-
tai DCNM-LSVT-lisenssiä.
Tilausnumero DCNM-LSDU
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