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u DICENTIS Kablosuz Cihaz'da ikili kullanım
işlevselliğini kolaylaştırır

u Kablosuz Cihaz iki kullanıcı tarafından kullanıldığında
katılımcının adının doğru görüntülenmesini sağlar

DICENTIS Kablosuz Cihaz işlevselliği lisans kullanılarak
genişletilebilir. DCN multimedia Koltukta İkili Kullanım
lisans iki katılımcının aynı Kablosuz Cihazını
kullanmasına ve yine de konuşmacı listesinde veya
kamera görselinde adlarının doğru şekilde
görüntülenmesine olanak tanır. Bir katılımcının, diğer
katılımcı konuşmayı bekleyenler listesindeyken
konuşmasına da olanak tanır. DCN multimedia Koltukta
İkili Kullanım lisansı Kablosuz Cihazn çok yönlülüğünü
artırmak üzere, kimlik doğrulama ve/veya oylama
özellikleriyle genişletilebilir.
Lisans bir aktivasyon kodu olarak sunulur ve DICENTIS
sistemindeki diğer aktivasyon kodlarıyla aynı şekilde
etkinleştirilir.

Fonksiyonlar

Kullanım
• Her katılımcı mikrofonu kendine atanan mikrofon

talebi düğmesini kullanarak etkinleştirebilir ve devre
dışı bırakabilir.

• Kullanım kolaylığı sağlamak için, mikrofon talebi
düğmesi tek kullanım için yapılandırılmış bir Kablosuz
Cihaz ile aynı şekilde çalışır.

Kimlik doğrulama ile ikili kullanım
• DCNM-WDE Genişletilmiş Kablosuz Cihaz ikili kullanım

için yapılandırıldığında ve DCN multimedia Koltuktan
Kimlik Doğrulama lisansı DCNM-LSID aktif hale

getirildiğinde, tüm katılımcılar Yakın Alan İletişimi
(NFC) etiketlerini kullanarak toplantı sisteminde
kolaylıkla oturum açabilir.

• Oturum açarken, katılımcılar Kablosuz Cihaznın
solunda veya sağında oturmayı seçebilir.

• Katılımcılar kendilerine ait oturum kapatma
düğmesine basarak, diledikleri zaman oturumlarını
kapatabilir.

• DCNM-LSID lisansının iki kopyası Koltuktan Kimlik
Doğrulama gerektiren ikili kullanım Kablosuz Cihazı
için gereklidir.

Oylama ile ikili kullanım
• DCNM-WDE Genişletilmiş Kablosuz Cihaz ikili kullanım

için yapılandırıldığında ve DCN multimedia Koltuktan
Oylama lisansı DCNM-LSVT aktif hale getirildiğinde,
tüm katılımcı kendilerine ait oylama düğmesini
kullanarak aynı anda oy kullanabilir.

• DCNM-LSVT lisansının iki kopyası Koltuktan Oylama
gerektiren ikili kullanım Kablosuz Cihazı için
gereklidir.

İçerdiği parçalar

Adet Bileşenler

1 Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi.



Sipariş Bilgileri

DCN multimedia Koltukta İkili Kullanım
Bu lisans ikili kullanım işlevselliği olan DICENTIS
Kablosuz Cihazı genişletir. DCNM-LSID ve/veya DCNM-
LSVT lisans aktif hale getirildiyse, her ikili kullanım
Kablosuz Cihaz için iki adet LSID ve/veya iki adet
DCNM-LSVT lisans gerekir.
Sipariş numarası DCNM-LSDU
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