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Funkcje podstawowych pulpitów DICENTIS, pulpitów
DICENTIS z selektorem kanałów, pulpitów DICENTIS z
funkcją głosowania oraz pulpitów bezprzewodowych
DICENTIS można rozszerzyć, korzystając z licencji.
Licencja stanowiska trybu podwójnego DICENTIS
pozwala dwóm uczestnikom korzystać z jednego
pulpitu. Nazwiska obu uczestników są prawidłowo
wyświetlane na liście mówców i na obrazie z kamery.
Jeden z uczestników może przemawiać, podczas gdy
drugi znajduje się na liście oczekujących na prawo do
głosu. Licencję stanowiska trybu podwójnego
DICENTIS można rozszerzyć o funkcje identyfikacji
i/lub głosowania, by rozszerzone pulpity DICENTIS
i rozszerzone pulpity bezprzewodowe DICENTIS stały
się jeszcze bardziej uniwersalne.
Licencja jest dostarczana w formie kodu
aktywacyjnego i włączana w taki sam sposób jak inne
kody aktywacyjne w systemie DICENTIS.
Podstawowe funkcje
Praca

• Każdy z uczestników może włączać i wyłączać
mikrofon za pomocą własnego przycisku zgłaszania
chęci zabrania głosu.
• W celu ułatwienia obsługi przycisk zgłaszania chęci
zabrania głosu działa tak samo jak na pulpicie
dyskusyjnym skonfigurowanym do używania w trybie
pojedynczym.
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Umożliwia korzystanie z trybu podwójnego na
pulpitach bezprzewodowych i pulpitach
konferencyjnych .

u

Prawidłowo wyświetla nazwiska uczestników, gdy
z jednego pulpitu korzystają dwie osoby.

Tryb podwójny z identyfikacją

• Gdy rozszerzone pulpity dyskusyjne DCNM-DE
i DCNM‑WDE DICENTIS oraz rozszerzone pulpity
bezprzewodowe DICENTIS działają w trybie
podwójnym i aktywna jest licencja identyfikacji na
stanowisku DICENTIS DCNM-LSID, każdy
z uczestników może łatwo zalogować się do pulpitu
dyskusyjnego za pomocą znacznika komunikacji
bliskiego zasięgu (NFC).
• Podczas logowania uczestnik może wybrać, czy chce
siedzieć po lewej, czy prawej stronie pulpitu.
• Każdy z uczestników może wylogować się w
dowolnym momencie, naciskając odpowiedni
przycisk.
• Dla każdego pulpitu bezprzewodowego w trybie
podwójnym i wymagającego identyfikacji na
stanowisku wymagane są dwie licencje DCNM-LSID.

Tryb podwójny z funkcją głosowania

• Gdy rozszerzone pulpity dyskusyjne DCNM-DE
i DCNM‑WDE DICENTIS oraz rozszerzone pulpity
bezprzewodowe DICENTIS działają w trybie
podwójnym i aktywna jest licencja głosowania na
stanowisku DICENTIS DCNM-LSVT, każdy
z uczestników może głosować jednocześnie za
pomocą własnych przycisków do głosowania.
• Dla każdego rozszerzonego pulpitu dyskusyjnego
DCNM-DE DICENTIS i rozszerzonego pulpitu
bezprzewodowego DCNM‑WDE DICENTIS
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działającego w trybie podwójnym i wymagającego
głosowania na stanowisku wymagane są dwie licencje
DCNM‑LSVT.

Dołączone części
Liczba

Elementy

1

Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do
aktywacji licencji

Zamówienia - informacje
Stanowisko trybu podwójnego DICENTIS

Licencja na oprogramowanie włączająca tryb podwójny
na stanowisku w podstawowych pulpitach
dyskusyjnych , pulpitach dyskusyjnych z selektorem
kanałów, rozszerzonych pulpitach dyskusyjnych
i rozszerzonych pulpitach bezprzewodowych .
Numer zamówienia DCNM-LSDU
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