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u Memfasilitasi fungsi penggunaan ganda di Perangkat
nirkabel dan Perangkat konferensi 

u Memungkinkan nama peserta ditampilkan dengan
benar ketika perangkat digunakan oleh dua peserta

Fungsi Perangkat Dasar, Bahasa, Pemungutan Suara
DICENTIS, dan Perangkat Nirkabel DICENTIS dapat
diperluas lewat penggunaan lisensi. Lisensi
Penggunaan Ganda di Kursi DICENTIS memungkinkan
dua peserta menggunakan satu perangkat dan masih
bisa menampilkan nama mereka dengan benar di
daftar pembicara atau dengan gambar kamera. Fungsi
ini memungkinkan satu peserta berbicara, sementara
peserta lain ada di daftar tunggu untuk berbicara.
Lisensi Penggunaan Ganda di Kursi DICENTIS dapat
diperluas dengan identifikasi dan/atau pemungutan
suara agar Perangkat Extended DICENTIS dan
Perangkat Nirkabel Extended DICENTIS semakin
fleksibel.
Lisensi diberikan sebagai kode aktivasi dan diaktifkan
dengan cara yang sama seperti kode aktivasi lain
dalam Sistem DICENTIS.

Fungsi

Pengoperasian
• Masing-masing peserta dapat mengaktifkan dan

menonaktifkan mikrofon menggunakan tombol
permintaan mikrofon khusus milik mereka.

• Untuk memastikan kemudahan penggunaan, tombol
permintaan mikrofon berfungsi sama seperti
Perangkat diskusi yang dikonfigurasi untuk
penggunaan tunggal.

Penggunaan ganda dengan identifikasi
• Ketika DCNM-DE dan DCNM‑WDE dari Perangkat

diskusi Extended DICENTIS dan nirkabel Extended
DICENTIS dikonfigurasi untuk penggunaan ganda, dan
lisensi Identifikasi di Kursi DICENTIS DCNM‑LSID
diaktifkan, setiap peserta dapat dengan mudah log on
ke sistem diskusi menggunakan tag Near Field
Communication (NFC) mereka.

• Saat log on, peserta dapat menentukan apakah
mereka ingin duduk di kursi kiri atau kanan dari
Perangkat diskusi atau Perangkat nirkabel.

• Peserta dapat setiap saat log off dengan menekan
tombol logoff.

• Dua salinan lisensi DCNM-LSID diperlukan untuk
setiap Perangkat nirkabel penggunaan ganda yang
memerlukan Identifikasi di Kursi.

Penggunaan ganda dengan pemungutan suara
• Ketika DCNM-DE dan DCNM‑WDE dari Perangkat

diskusi Extended DICENTIS dan nirkabel Extended
DICENTIS dikonfigurasi untuk penggunaan ganda, dan
lisensi Pemungutan Suara di Kursi DICENTIS
DCNM‑LSVT diaktifkan, setiap peserta dapat memilih
secara bersamaan menggunakan tombol pemungutan
suara milik mereka.

• Dua salinan lisensi DCNM‑LSVT diperlukan untuk
setiap penggunaan ganda DCNM-DE dari Perangkat
diskusi Extended DICENTIS dan nirkabel Extended
DCNM‑WDE DICENTIS yang memerlukan Pemungutan
suara di Kursi.



Suku Cadang yang Disertakan

Jumlah Komponen

1 Email dengan informasi aktivasi lisensi.

informasi Pemesanan

Penggunaan Ganda DICENTIS di Kursi
Lisensi perangkat lunak untuk mengaktifkan
penggunaan ganda di kursi pada diskusi Dasar ,
Bahasa diskusi , diskusi Extended , dan nirkabel
Extended .
Nomor Pesanan DCNM-LSDU
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