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DCNM-LSDU Licença para 2 estações por dispositivo
DICENTIS

u Facilita a funcionalidade de uso duplo em um
Dispositivo sem fio DICENTIS e em um
Dispositivo de conferência DICENTIS

u Possibilita que o nome do participante seja
exibido corretamente quando os dispositivos
DICENTIS são usados por dois participantes

A funcionalidade do Dispositivo multimídia DICENTIS,
do Dispositivo de discussão com seletor de idiomas,
do Dispositivo de discussão com votação e do
Dispositivo sem fio DICENTIS pode ser estendida pelo
uso de licenças. A licença de Uso Duplo na Estação
DICENTIS possibilita que dois participantes usem o
mesmo dispositivo e tenham os nomes exibidos
corretamente na lista de oradores ou com a imagem
da câmera. Ela permite inclusive que um participante
fale enquanto o outro está na lista de espera para
falar. A licença Uso Duplo na Estação DICENTIS pode
ser estendida com identificação e/ou votação para
tornar o Dispositivo de discussão DICENTIS com tela
sensível ao toque e o Dispositivo sem fio Estendido
DICENTIS ainda mais versáteis.
A licença é fornecida como um código de ativação e é
ativada da mesma forma que outros códigos de
ativação no Sistema DICENTIS.

Funções

Operação
• Cada um dos participantes pode ativar e desativar o

microfone usando seu próprio botão de solicitação
de microfone dedicado.

• Para garantir a facilidade de uso, o botão de
solicitação do microfone funciona da mesma forma
que um dispositivo de discussão configurado para
uso individual.

Uso duplo com identificação
• Quando o DCNM-DE, o Dispositivo de discussão

DICENTIS com tela sensível ao toque, ou o
DCNM‑WDE, o Dispositivo sem fio Estendido
DICENTIS, estiver configurado para uso duplo, e a
licença Identificação na Estação DCNM‑LSID

DICENTIS estiver ativada, cada participante poderá
convenientemente fazer login no sistema de
discussão usando seu cartão NFC (Near Field
Communication).

• Ao fazer login, os participantes podem decidir se
desejam sentar à esquerda ou à direita do
dispositivo de discussão ou do dispositivo sem fio.

• Os participantes podem fazer logoff a qualquer
momento, pressionando o próprio botão de logoff.

• São necessárias duas cópias da licença DCNM‑LSID
para cada dispositivo sem fio de uso duplo que
exija Identificação na Estação.

Uso duplo com votação
• Quando o DCNM-DE, o Dispositivo de discussão

DICENTIS com tela sensível ao toque, ou o
DCNM‑WDE, o Dispositivo sem fio Estendido
DICENTIS, é configurado para uso duplo, e a licença
de Votação na Estação DCNM‑LSVT DICENTIS
estiver ativada, cada participante poderá votar ao
mesmo tempo usando seus próprios botões de
votação.

• São necessárias duas cópias da licença DCNM‑LSVT
para cada Dispositivo de discussão DCNM-DE
DICENTIS de uso duplo com tela sensível ao toque
e Dispositivo sem fio Estendido DCNM‑WDE
DICENTIS que exija Votação na Estação.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença.
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Especificações técnicas

Sistema com um único computador
que executa o software de servidor e
o aplicativo de reunião:

• Windows server 2008 R2 de
64 bits, ou:

• Windows Server 2012 R2 de
64 bits (incluindo o
recurso .NET Framework 3.5):
– Processador i7 de 4

núcleos, 2,5 GHz.
– 16 gigabytes de RAM.
– 20 GB de espaço em disco

livre.
– Placa Ethernet de 1 GB.

Um PC que executa o software do
servidor em um sistema com vários
computadores:

• Windows server 2008 R2 de
64 bits, ou:

• Windows Server 2012 R2 de
64 bits (incluindo o
recurso .NET Framework 3.5):
– Processador i7 de 4

núcleos, 2,5 GHz.
– 16 gigabytes de RAM.
– 20 GB de espaço em disco

livre.
– Placa Ethernet de 1 GB.

Computador que executa somente o
aplicativo de reunião:

• Windows 7 home premium de
64 bits, ou

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro, de 64 bits (incluindo o
recurso .NET Framework 3.5):
– Processador i5 de 4

núcleos, 2,4 GHZ.
– 8 gigabytes de RAM.
– 20 GB de espaço em disco

livre.
– Placa Ethernet de 1 GB.

Observação: O Windows 10 só é
adequado para uso com o PC
cliente.

DICENTIS Sistema de conferência: • DCNM-LSYS Licença

Informações sobre pedidos

DCNM-LSDU Licença para 2 estações por dispositivo
Licença de software DICENTIS para permitir o uso duplo
na estação no Dispositivo de discussão DICENTIS, no
Dispositivo de discussão com seletor de idiomas
DICENTIS, no Dispositivo de discussão DICENTIS com
tela sensível ao toque e nos Dispositivos sem fio
DICENTIS.
Número do pedido DCNM-LSDU | F.01U.310.246
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