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u Disponibiliza a funcionalidade de utilização dupla
num DICENTIS com dispositivo sem fios e num
Dispositivo de conferência DICENTIS

u Permite que o nome do participante seja
apresentado corretamente quando os dispositivos
DICENTIS são utilizados por dois participantes

A funcionalidade do DICENTIS básico, idioma e
votação e do DICENTIS com dispositivo sem fios pode
ser aumentada com a utilização de licenças. O
DICENTIS com utilização dupla do lugar permite que
dois participantes utilizem o mesmo dispositivo e os
seus nomes continuem a ser apresentados
corretamente na lista de oradores ou com a imagem
da câmara. Permite também que um fale enquanto o
outro fica na lista de espera para falar. O DICENTIS
com utilização dupla do lugar pode ser ampliado com
identificação e/ou votação para aumentar a
versatilidade do DICENTIS ampliado e do DICENTIS
com dispositivo sem fios ampliado.
A licença é fornecida como um código de ativação e é
ativada do mesmo modo que os outros códigos de
ativação no Sistema DICENTIS.

Funções

Funcionamento
• Cada um dos participantes pode ativar e desativar o

microfone utilizando seu próprio pedido de microfone
dedicado.

• Para garantir a simplicidade de utilização, o botão de
pedido de microfone funciona tal como um
dispositivo de debate configurado para utilização por
um participante.

Utilização dupla com identificação
• Quando o DCNM-DE, o DCNM‑WDE DICENTIS com

debate ampliado e o DICENTIS com dispositivo sem
fios ampliado estão configurados para utilização
dupla e a licença de Identificação no lugar DCNM-
-LSID para DICENTIS está ativada, cada participante
pode iniciar sessão comodamente no sistema de
debate utilizando o seu cartão NFC (Near Field
Communication).

• Quando iniciam sessão, os participantes podem optar
por se sentarem no lado esquerdo ou direito do
dispositivo de debate ou do dispositivo sem fios.

• Os participantes podem terminar sessão em qualquer
altura premindo o botão de fim de sessão.

• São necessárias duas cópias da licença DCNM-LSID
para cada de dispositivo sem fios de utilização dupla
que necessite de Identificação no lugar.

Utilização dupla com votação
• Quando o DCNM-DE, o DCNM‑WDE DICENTIS com

debate ampliado e o DICENTIS com dispositivo sem
fios ampliado estão configurados para utilização
dupla e a licença de Votação DCNM‑LSVT para
DICENTIS está ativada, cada participante pode voltar
em simultâneo utilizando os respetivos botões de
votação.

• São necessárias duas cópias da licença DCNM‑LSVT
para cada DCNM-DE DICENTIS com debate ampliado
e DCNM‑WDE DICENTIS com dispositivo sem fios
ampliado de utilização dupla que necessitem de
Votação no lugar.



Peças incluídas

Quantidad
e

Componentes

1 E-mail com informações sobre a ativação da licença.

Como encomendar

DICENTIS com utilização dupla do lugar
A licença de software DICENTIS para ativar a utilização
dupla do lugar no DICENTIS com debate básico,
DICENTIS com idioma de debate, DICENTIS com
debate ampliado e DICENTIS sem fios ampliado.
N.º de encomenda DCNM-LSDU
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