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u Umožňuje přihlašování k multimediálnímu zařízení
DICENTIS pomocí jedinečného uživatelského jména
(a hesla).

u Štítek NFC lze použít k přihlášení k bezdrátovému
rozšířenému zařízení, hlasovacímu, jazykovému
a rozšířenému zařízení DICENTIS nebo zařízení
DCNM-MMD2.

u Podporuje volný nebo pevný zasedací pořádek.

u Bezdrátové rozšířené zařízení DICENTIS a rozšířené
zařízení DICENTIS umožňují zobrazit uvítací
obrazovku s osobními údaji účastníka.

u Účastníci jsou rozpoznáni při přihlášení; počet
přítomných a nepřítomných účastníků lze zobrazit na
bezdrátových rozšířených zařízeních DICENTIS
a rozšířených zařízeních DICENTIS.

Funkce multimediálních, hlasovacích a jazykových
zařízení DICENTIS a bezdrátových zařízení DICENTIS
lze rozšířit pomocí volitelných licencí. Licence
Identifikace na sedadle umožňuje identifikaci účastníka
pomocí multimediálního, hlasovacího, jazykového
a rozšířeného zařízení DICENTIS nebo bezdrátového
rozšířeného zařízení DICENTIS.
Licence je vyžadována pro každé zařízení, které
vyžaduje identifikaci. Licence je dostupná v podobě
aktivačního kódu a aktivuje se stejně jako ostatní
aktivační kódy v bezdrátovém systému DICENTIS
a konferenčním systému DICENTIS.

Funkce

Bezdrátový systém DICENTIS
Pokud má bezdrátové rozšířené zařízení DICENTIS
licenci Identifikace na sedadle:

• Lze aktivovat uživatelská přístupová omezení
a účastníci mohou k vlastní identifikaci a účasti na
jednání použít štítek NFC.

• Je podporován volný nebo pevný zasedací pořádek,
který lze nakonfigurovat prostřednictvím rozhraní
webového prohlížeče bezdrátového přístupového
bodu DICENTIS.

• Jména účastníků je možné zobrazit na různých
místech, například v bezdrátovém rozšířeném zařízení
nebo v rozhraní webového prohlížeče.

• Jména účastníků se správně zobrazují v seznamu
řečníků, a to i při hovoření z centrálního místa, např.
z pódia.

• Ostatní účastníci hned ví, kdo právě hovoří.
Rozšířené bezdrátové zařízení DICENTIS lze
nakonfigurovat jako čtečku NFC. Díky tomu lze snadno
přiřadit značky NFC k jednotlivým účastníkům
a umožnit rychlé zadávání údajů o účastnících do
systému.



Konferenční systém DICENTIS
Pokud je zařízení DICENTIS vybaveno licencí
Identifikace na sedadle:

• Lze aktivovat uživatelská přístupová omezení
a účastníci mohou k přihlášení do systému použít
vlastní uživatelské jméno nebo štítek NFC (vyžaduje
zařízení DCNM-MMD2).

• Během přihlášení může být vyžádáno heslo pro účely
ověřování a pevného zasedacího pořádku. Tato
možnost platí pouze pro multimediální zařízení.

• Identifikace pomocí externího systému, například
biometrického skenovacího systému, je k dispozici
prostřednictvím rozhraní API.

• Na uvítací obrazovce multimediálních a rozšířených
zařízení systému DICENTIS lze zobrazit osobní
přihlašovací údaje účastníka.

• Přihlašovací obrazovku lze použít k uvítání účastníků
na jednání a k pomoci s nalezením přiděleného
sedadla.

• K dispozici je identifikace pomocí výběru ze seznamu.
• Pro jednání a kola hlasování lze zobrazit počet

přítomných a nepřítomných účastníků. Tyto informace
jsou také uloženy do automaticky vygenerovaných
poznámek o jednání a kolech hlasování.

• Účastníci mohou být před účastí v kole hlasování
nuceni přihlásit se, což zajišťuje spolehlivé výsledky
hlasování.

• Jména účastníků je možné zobrazit na různých
místech.

• Jména účastníků se správně zobrazují v seznamu
řečníků a na obrazu snímaném kamerou na
multimediálním zařízení, a to i při hovoru
z centrálního místa, např. z pódia. K tomu je
k dispozici funkce výběru ze seznamu.

• Konferenční zařízení DICENTIS lze snadno
deaktivovat, pokud není k jednání potřebné.

Konferenční systém DICENTIS dále potřebuje licence
Příprava a správa jednání (DCNM‑LMPM) a Databáze
účastníků (DCNM‑LPD), protože identifikace vyžaduje
účastníky.

Zahrnuté díly

Množství Součásti

1 E‑mail s informacemi o aktivaci licence.

Informace o objednání

Identifikace na sedadle pomocí systému DICENTIS
Licence softwaru DICENTIS pro umožnění identifikace
na sedadle v rámci diskuzního hlasování DICENTIS,
diskuzního jazyka DICENTIS, diskuzního rozšíření
DICENTIS, multimediálního zařízení DICENTIS
a bezdrátového rozšíření DICENTIS.
Číslo objednávky DCNM-LSID
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