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u Επιτρέπει τη χρήση μοναδικού ονόματος χρήστη/
κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση στη συσκευή
DCN multimedia

u Οθόνη καλωσορίσματος, με προσωπικά στοιχεία του
συμμετέχοντα, στη συσκευή DCN multimedia

u Επιτρέπει τη χρήση ετικέτας NFC για τη σύνδεση σε
ασύρματη συσκευή DICENTIS

u Δυνατότητα ελεύθερης ή καθορισμένης επιλογής
καθισμάτων

u Αυτόματη αναγνώριση και εμφάνιση συμμετεχόντων
στο σύστημα

Η λειτουργικότητα των συσκευών DCN multimedia και
των ασύρματων συσκευών DICENTIS μπορεί να
επεκταθεί με τη χρήση προαιρετικών αδειών. Η άδεια
για Ταυτοποίηση στο κάθισμα επιτρέπει την
ταυτοποίηση συμμετέχων σε μια συσκευή DCN
multimedia ή ένα DICENTIS Εκτεταμένη ασύρματη
συσκευή.
Ο αριθμός των αδειών πρέπει να αντιστοιχεί στον
αριθμό των συσκευών, για τις οποίες απαιτείται
αναγνώριση. Η άδεια παρέχεται ως κωδικός
ενεργοποίησης και ενεργοποιείται με τον ίδιο τρόπο με
τους άλλους κωδικούς ενεργοποίησης στα συστήματα
DICENTIS και DCN multimedia.

Περιγραφή λειτουργ.

DICENTIS ασύρματο
Όταν το DICENTIS Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή
διαθέτει την άδεια Ταυτοποίησης στο κάθισμα:

• Οι περιορισμοί πρόσβασης χρήστη είναι
ενεργοποιημένοι. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την ετικέτα NFC για να
ταυτοποιηθούν και να συμμετάσχουν σε μια
συνεδρίαση.

• Η ελεύθερη ή καθορισμένη επιλογή θέσεων
υποστηρίζεται και μπορεί να διαμορφωθεί μέσω της
διεπαφής web του DICENTIS Ασύρματο σημείο
πρόσβασης.

• Το όνομα των συμμετέχων μπορεί να εμφανίζεται σε
διάφορα σημεία, όπως στο Εκτεταμένη ασύρματη
συσκευή, στη διεπαφή web και σε οθόνες αίθουσας
(με έλεγχο κάμερας).

• Τα ονόματα συμμετέχων εμφανίζονται σωστά στη λίστα
ομιλητών, ακόμη και όταν μιλούν από κεντρική θέση,
π.χ. βήμα.

• Οι άλλοι συμμετέχων μαθαίνουν άμεσα ποιος μιλά.
Το DICENTIS Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή μπορεί να
διαμορφωθεί ως αναγνώστης NFC. Αυτό επιτρέπει στις
ετικέτες NFC να συνδεθούν με συμμετέχοντας,
διευκολύνοντας τη γρήγορη και εύκολη καταχώρηση
των πληροφοριών του συμμετέχοντος στο σύστημα.

DCN multimedia
Όταν οι συσκευές DCN multimedia διαθέτουν την άδεια
Ταυτοποίησης στο κάθισμα:

• Οι περιορισμοί πρόσβασης χρήστη είναι
ενεργοποιημένοι. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό



πρόσβασης που έχουν καθορίσει οι ίδιοι για τη
σύνδεση στο σύστημα και τη συμμετοχή στη
συνεδρίαση.

• Η οθόνη καλωσορίσματος στις συσκευές DCN
multimedia μπορεί να εμφανίζει τα προσωπικά
διαπιστευτήρια του συμμετέχοντα.

• Η οθόνη σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το
καλωσόρισμα των συμμετέχων στη συνεδρίαση και για
να τους βοηθήσει να βρουν το καθορισμένο κάθισμα.

• Η ελεύθερη ή καθορισμένη επιλογή θέσεων
υποστηρίζεται και μπορεί να διαμορφωθεί στην
Εφαρμογή συνεδρίασης.

• Υπάρχει διαθέσιμη μια λειτουργία αναγνώρισης με
"επιλογή από λίστα".

• Το όνομα των συμμετέχων μπορεί να εμφανίζεται σε
διάφορα σημεία, όπως στις συσκευές DCN multimedia,
στις οθόνες της αίθουσας (δηλ. με τον έλεγχο
κάμερας) και στην εφαρμογή DCN multimedia
webcast.

• Τα ονόματα συμμετέχων εμφανίζονται σωστά στη λίστα
ομιλητών και την εικόνα της κάμερας, ακόμη και όταν
μιλούν από κεντρική θέση, π.χ. βήμα. Για να επιτευχθεί
αυτό, χρησιμοποιείται η λειτουργία "επιλογή από
λίστα".

• Οι άλλοι συμμετέχων μαθαίνουν άμεσα ποιος μιλά.
• Μια συσκευή DCN multimedia μπορεί να

απενεργοποιηθεί, εάν δεν χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια μιας σύσκεψης.

Το σύστημα DCN multimedia απαιτεί επίσης τις άδειες
Προετοιμασίας και διαχείρισης συσκέψεων
(DCNM‑LMPM) και Βάσης δεδομένων συμμετεχόντων
(DCNM‑LPD), διότι η ταυτοποίηση απαιτεί να υπάρχουν
συμμετέχοντες.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξαρτήματα

1 Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες
ενεργοποίησης της άδειας.

Πληροφορίες παραγγελίας

Αναγνώριση στο κάθισμα μέσω DCN multimedia
Η άδεια Ταυτοποίησης στο κάθισμα DCN multimedia
επεκτείνει μια Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή
DICENTIS ή μια συσκευή DCN multimedia με τη
λειτουργία της ταυτοποίησης.
Αρ. παραγγελίας DCNM-LSID
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