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DCNM-LSID Licencja na identyfikację na 1 stanow.
DICENTIS

u Możliwość korzystania z niepowtarzalnej nazwy
użytkownika (i hasła) w celu zalogowania się na
pulpicie multimedialnym DICENTIS

u Możliwość użycia znacznika NFC w celu
zalogowania się na rozszerzonym pulpicie
bezprzewodowym DICENTIS, pulpicie
dyskusyjnym DICENTIS z funkcją głosowania,
pulpicie dyskusyjnym DICENTIS z funkcją
wyboru języka, pulpicie dyskusyjnym DICENTIS z
ekranem dotykowym oraz pulpicie DCNM-MMD2

u Możliwość zajmowania wyznaczonego lub
dowolnego miejsca

u Rozszerzone pulpity bezprzewodowe DICENTIS i
pulpity dyskusyjne DICENTIS z ekranem
dotykowym mogą wyświetlać ekran powitalny
z danymi osobowymi uczestnika

u Uczestnicy są rozpoznawani podczas logowania

Funkcjonalność pulpitów dyskusyjnych DICENTIS
można rozszerzyć poprzez korzystanie z opcjonalnych
licencji.
Licencja na identyfikację na stanowisku umożliwia
identyfikację uczestników za pomocą pulpitów
multimedialnych DICENTIS, pulpitów dyskusyjnych
DICENTIS z funkcją głosowania, pulpitów
dyskusyjnych DICENTIS z funkcją wyboru języka,
pulpitów dyskusyjnych DICENTIS z ekranem
dotykowym i rozszerzonych pulpitów
bezprzewodowych DICENTIS.
Każdy pulpit, który wymaga identyfikacji, musi mieć
osobną licencję. Licencja jest dostarczana w formie
kodu aktywacyjnego i aktywowana w taki sam sposób
jak inne kody aktywacyjne w systemie DICENTIS
i systemie konferencyjnym DICENTIS.

Funkcje

System bezprzewodowy DICENTIS
Jeżeli rozszerzony pulpit bezprzewodowy DICENTIS
ma licencję identyfikacji na stanowisku:
• można aktywować ograniczenia dostępu, a

uczestnicy spotkania mogą za pomocą znaczników
NFC potwierdzić swoją tożsamość i brać udział w
spotkaniu;

• włączona jest obsługa funkcji zajmowania
wyznaczonego lub dowolnego miejsca, którą można
skonfigurować w przeglądarce za pomocą interfejsu
sieciowego bezprzewodowego punktu dostępu
DICENTIS;

• nazwiska uczestników mogą być wyświetlane
w różnych miejscach, na przykład na rozszerzonych
pulpitach bezprzewodowych lub w interfejsie
sieciowym w przeglądarce;

• nazwisko uczestnika jest prawidłowo wyświetlane
na liście mówców, nawet jeżeli uczestnik przemawia
z lokalizacji centralnej, takiej jak mównica;

• pozostali uczestnicy od razu wiedzą, kto przemawia.
Rozszerzony pulpit bezprzewodowy DICENTIS można
skonfigurować jako czytnik NFC. Dzięki temu znaczniki
NFC można łatwo przypisać do uczestników, co
umożliwia szybkie wprowadzenie ich danych do
systemu.

System konferencyjny DICENTIS
Jeżeli pulpit DICENTIS ma licencję Identyfikacja na
stanowisku, to część ustawień identyfikacji
skonfigurowanych dla spotkania jest przejmowanych:
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• Identyfikację można skonfigurować w taki sposób,
aby uczestnicy mieli prawo się logować tylko na
stanowiskach, do którego są przypisani, lub na
dowolnych stanowiskach.

• Identyfikacja może się odbywać za pomocą karty
NFC (DCNM-MMD2, DCNM-DE, DCNM-DVT, DCNM-
DSL) lub nazwy użytkownika (DCNM-MMD2) albo
poprzez wybór z listy (DCNM-MMD2).

• Opcjonalnie można włączyć weryfikację za pomocą
numeru PIN (DCNM-MMD2, DCNM-DE) lub hasła
(DCNM-MMD2).

• Możliwe jest uwierzytelnianie za pośrednictwem
Windows Server. Gdy ta opcja jest włączona,
użytkownicy mogą zalogować się do pulpitu
dyskusyjnego za pomocą nazwy użytkownika i hasła,
których używają do zalogowania się w systemie
Windows. Nazwa użytkownika i hasło będą
sprawdzane na serwerze Active Directory Server.

• Identyfikacja za pomocą zewnętrznego systemu, np.
systemu skanowania biometrycznego, dostępna jest
za pośrednictwem interfejsu API.

• Dane osobowe uczestnika mogą być wyświetlane na
ekranie powitalnym pulpitów multimedialnych
DICENTIS i pulpitów dyskusyjnych DICENTIS z
ekranem dotykowym.

• Ekran logowania może być użyty do powitania
uczestników i pomagania im w znalezieniu
wyznaczonych miejsc.

• podczas spotkania i głosowania można wyświetlać
liczbę obecnych i nieobecnych uczestników — te
informacje są również zapisywane w automatycznie
generowanym pliku z notatkami ze spotkania
i głosowania;

• Automatyczne obliczanie kworum na podstawie
wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika w
edytorze wyrażeń. Umożliwia wyświetlanie kworum
w aplikacji Meeting, w widoku sterowania
synoptycznego i w notatkach ze spotkania.

• nazwiska uczestników mogą być wyświetlane w
różnych miejscach;

• Nazwisko uczestnika jest prawidłowo wyświetlane
na liście mówców i na obrazie z kamery na pulpicie
multimedialnym, nawet jeżeli uczestnik przemawia
z lokalizacji centralnej, np. z mównicy. W tym celu
wprowadzona została funkcja wyboru z listy.

• Jeśli pulpit dyskusyjny DICENTIS nie jest potrzebny
podczas spotkania, to można go łatwo wyłączyć.

• Uczestnicy, którzy opuścili spotkanie, ale zapomnieli
się wylogować, mogą zostać wylogowani przez
operatora za pomocą aplikacji Meeting.

Do identyfikacji konieczne są dane uczestników,
dlatego system konferencyjny DICENTIS wymaga także
licencji Meeting Preparation & Management (DCNM-
LMPM) i Participant Database (DCNM‑LPD).

Zawartość zestawu

Liczba Element

1 Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do
aktywacji licencji.

Parametry techniczne

System konferencyjny DICENTIS: • Licencja DCNM-LSYS

Bezprzewodowy system DICENTIS: • DCNM-WAP

Informacje do zamówień

DCNM-LSID Licencja na identyfikację na 1 stanow.
Licencja na oprogramowanie DICENTIS umożliwiająca
identyfikację na stanowisku na pulpitach dyskusyjnych
DICENTIS z funkcją głosowania, pulpitach dyskusyjnych
DICENTIS z funkcją wyboru języka, pulpitach
dyskusyjnych DICENTIS z ekranem dotykowym, pulpitach
multimedialnych DICENTIS i rozszerzonych pulpitach
bezprzewodowych DICENTIS.
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