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u Egyedi felhasználónév (és jelszó) használatát teszi
lehetővé DICENTIS multimédiás eszközre való
bejelentkezéshez

u A DICENTIS bővített vezeték nélküli, a szavazási vagy
nyelvválasztó funkcióval rendelkező hozzászólói és a
bővített eszközökbe, illetve a DCNM-MMD2-
eszközökbe való bejelentkezés lehetséges NFC-
címkével

u Megszabott vagy szabad ülésrend egyaránt
lehetséges

u A DICENTIS bővített vezeték nélküli és a DICENTIS
bővített eszközök üdvözlőképernyőt jeleníthetnek
meg, amelyen a résztvevők személyes adatai
jelennek meg

u A résztvevőket a rendszer a bejelentkezéskor
felismeri, a hiányzó és a jelen lévő résztvevők pedig
megjeleníthetők a DICENTIS bővített vezeték nélküli
és a DICENTIS bővített eszközökön

A DICENTIS multimédiás, a szavazó vagy a
nyelvválasztó funkcióval rendelkező, a bővített, illetve
a DICENTIS vezeték nélküli eszközök funkciói
opcionális licencekkel bővíthetők. Az Ülőhelyi
azonosítás licenc a DICENTIS multimédiás, a szavazó
vagy a nyelvválasztó funkcióval rendelkező, a bővített,
illetve a DICENTIS bővített vezeték nélküli eszközökön
engedélyezi a résztvevők azonosítását.
Minden azonosítást igénylő eszközhöz licenc
szükséges. A licencet aktiválási kód formájában kapja
meg, és ugyanúgy engedélyezhető, mint a DICENTIS
vezeték nélküli és a DICENTIS konferenciarendszerek
többi aktiválási kódja.

Főbb funkciók

DICENTIS vezeték nélküli rendszer
Ha a DICENTIS bővített vezeték nélküli eszköz
rendelkezik Ülőhelyi azonosítás licenccel:

• A felhasználók hozzáférési korlátozásai aktívak; a
résztvevők NFC-címkéjükkel azonosíthatják magukat,
és vehetnek részt értekezleteken.

• Szabad és megszabott ülésrend egyaránt lehetséges,
amely a DICENTIS vezeték nélküli hozzáférési pont
böngészőfelületén konfigurálható.

• A résztvevők nevei különböző helyeken jeleníthetők
meg, például a bővített vezeték nélküli eszközön vagy
a böngészőfelületen.

• A résztvevők neve helyesen jelenik meg a felszólalók
listájában, még akkor is, ha az illető egy központi
helyről – pl. szónoki emelvényről – szólal fel.

• A többi résztvevő azonnal tudja, hogy ki a felszólaló.
A DICENTIS bővített vezeték nélküli eszköz NFC-
olvasóként konfigurálható. Ez lehetővé teszi, hogy a
rendszer könnyedén kapcsoljon NFC-címkéket a
résztvevőkhöz, így a résztvevők adatai gyorsan
megadhatók a rendszerben.



DICENTIS konferenciarendszer
Ha a DICENTIS eszköz rendelkezik Ülőhelyi azonosítás
licenccel:

• A felhasználók hozzáférési korlátozásai aktívak; a
résztvevők a maguk választotta felhasználónévvel vagy
NFC-címkével (DCNM-MMD2 szükséges)
jelentkezhetnek be a rendszerbe.

• A bejelentkezés során a rendszer hitelesítési célból
vagy a fix ülésrend miatt jelszót is kérhet. Ez a
lehetőség csak a multimédiás eszközökön érhető el.

• API-n keresztül külső rendszerrel, például biometrikus
érzékelőrendszerrel való azonosítás is lehetséges.

• A DICENTIS multimédiás és bővített eszközök
üdvözlőképernyőjén megjelenhetnek a résztvevők
személyes adatai.

• A bejelentkezési képernyő üdvözölheti a résztvevőket
egy értekezleten, és segíthet nekik megtalálni a
kijelölt ülőhelyüket.

• Az azonosítás a „Kiválasztás listából” funkcióval is
lehetséges.

• Megjeleníthető az értekezletről vagy a szavazásról
hiányzó, illetve az ezeken jelen lévő résztvevők száma.
Ez az információ az automatikusan létrehozott
értekezleti vagy szavazási jegyzetfájlba is menthető.

• A résztvevők kötelezhetők arra, hogy a szavazások
előtt bejelentkezzenek, így biztosítható a szavazási
eredmények megbízhatósága.

• A résztvevők neve különböző helyeken jeleníthető
meg.

• A résztvevők neve helyesen jelenik meg a multimédiás
eszközön a felszólalók listájában és a kameraképen,
még akkor is, ha az illető egy központi helyről – pl.
szónoki emelvényről – szólal fel. A „Kiválasztás
listából” funkció erre használható.

• Egy DICENTIS hozzászólói eszköz egyszerűen
letiltható, ha nem használják egy értekezlet során.

A DICENTIS konferenciarendszerben az Értekezlet-
előkészítés és -kezelés (DCNM‑LMPM) és a Résztvevői
adatbázis (DCNM‑LPD) licencre is szükség van, mert az
azonosításhoz kellenek résztvevők.
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Rendelési információ

DICENTIS Ülőhelyi azonosítás
A DICENTIS szoftverlicence a szavazási funkcióval
rendelkező DICENTIS hozzászólói egységen, a
nyelvválasztási funkcióval rendelkező DICENTIS
hozzászólói egységen, a DICENTIS bővített hozzászólói
egységen, a DICENTIS multimédiás eszközön, illetve a
DICENTIS bővített vezeték nélküli eszközön
engedélyezi az ülőhelyi azonosítást.
Rendelésszám DCNM-LSID
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