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u A vezeték nélküli eszköz és a konferenciaeszköz
kettős felhasználását biztosítja.

u Lehetővé teszi a résztvevők nevének helyes
megjelenítését, ha a eszközt két résztvevő is
használja

A DICENTIS alapszintű, a nyelvválasztó vagy szavazó
funkcióval rendelkező, illetve a DICENTIS vezeték
nélküli eszközök funkciói a különböző licencek
használatával bővíthetők. A DICENTIS Ülőhelyi kettős
felhasználás licenc lehetővé teszi, hogy két résztvevő
használja ugyanazt az eszközt, és a nevük is helyesen
jelenjen meg a felszólalók listájában, ill. a
kameraképen. Arra is lehetőséget biztosít, hogy míg az
egyik résztvevő a felszólalásra váró résztvevők
listájában várakozik, addig a másik résztvevő
felszólaljon. A DICENTIS Ülőhelyi kettős felhasználás
licenc azonosítási és/vagy szavazási funkcióval is
bővíthető, ami a DICENTIS bővített és a DICENTIS
bővített vezeték nélküli eszköz még sokoldalúbb
felhasználását biztosítja.
A licencet aktiválási kód formájában kapja meg, és
ugyanúgy engedélyezhető, mint a DICENTIS rendszer
többi aktiválási kódja.

Főbb funkciók

Működés
• Mindegyik résztvevő a saját mikrofonkérési gombjával

aktiválhatja és deaktiválhatja a mikrofont.
• A könnyű kezelhetőség érdekében a mikrofonkérés

gombja ugyanúgy működik, mint egy egy felhasználóra
konfigurált hozzászólói eszköz gombja.

Kettős felhasználás azonosítás funkcióval
• Ha a DCNM-DE és a DCNM‑WDE DICENTIS bővített

hozzászólói egység, illetve a DICENTIS bővített
vezeték nélküli eszköz kettős felhasználásra van
konfigurálva, és a DICENTIS Ülőhelyi azonosítás licenc
DCNM-LSID aktiválva van, minden résztvevő
kényelmesen bejelentkezhet a konferenciarendszerbe
saját NFC-címkéjével.

• Bejelentkezéskor a résztvevők eldönthetik, hogy a
hozzászólói vagy a vezeték nélküli eszköz bal vagy
jobb oldalán szeretnének ülni.

• A résztvevők saját kijelentkezés gombjuk
megnyomásával bármikor kijelentkezhetnek.

• Két DCNM-LSID licencre van szükség minden olyan
kettős felhasználású vezeték nélküli eszköznél,
amelyhez Ülőhelyi azonosítás licencet igényel.

Kettős felhasználás szavazási funkcióval
• Ha a DCNM-DE és a DCNM‑WDE DICENTIS bővített

hozzászólói egység, valamint a DICENTIS bővített
vezeték nélküli egység kettős felhasználásra van
konfigurálva, és a DICENTIS Ülőhelyi szavazás licenc
DCNM‑LSVT aktiválva van, minden résztvevő saját
szavazógombjával egyidejűleg szavazhat.

• Két DCNM-LSVT licencre van szükség minden olyan
kettős felhasználású DCNM-DE DICENTIS bővített
hozzászólói, illetve DCNM‑WDE DICENTIS bővített
vezeték nélküli eszköznél, amelyhez Ülőhelyi szavazás
licencet igényel.
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Rendelési információ

DICENTIS Ülőhelyi kettős felhasználás
A szoftverlicence a alapszintű hozzászólói egységen, a
nyelvválasztási funkcióval rendelkező hozzászólói
egységen, a bővített hozzászólói egységen, a bővített
vezeték nélküli eszközön engedélyezi az ülőhelyi kettős
felhasználást.
Rendelésszám DCNM-LSDU
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