
 

Konferenční systémy | Hlasování ze sedadla pomocí systému DICENTIS

Hlasování ze sedadla pomocí systému
DICENTIS

 

www.boschsecurity.cz

 

 

      

u uživatelsky přívětivé hlasování;

u volby a výsledky hlasování lze automaticky zobrazit
na multimediálních a rozšířených zařízeních
DICENTIS;

u opětovné použití licencí na hlasování u nových
sedadel, pokud původní sedadla byla odstraněna;

u intuitivní, barevně odlišená tlačítka pro snadné
použití.

Funkce konferenčních zařízení DICENTIS
a bezdrátových zařízení DICENTIS lze rozšířit pomocí
volitelných licencí. Licence Hlasování ze sedadla
umožňuje funkce hlasování pro rozšíření DICENTIS
a multimediální zařízení nebo rozšířené bezdrátové
zařízení DICENTIS. Počet licencí musí odpovídat počtu
zařízení, kde je vyžadována funkce hlasování. Licence
je dostupná v podobě aktivačního kódu a aktivuje se
stejně jako ostatní aktivační kódy v systému DICENTIS
a konferenčním systému DICENTIS.

Funkce

Licence „Hlasování ze sedadla“ rozšiřuje konferenční
systém DICENTIS o funkci zabezpečeného hlasování,
která je optimalizována pro zastupitelstva
a parlamenty. Při samotném hlasování lze pomocí
libovolného licencovaného multimediálního zařízení
DICENTIS, rozšířeného zařízení nebo bezdrátového
rozšířeného zařízení DICENTIS provést výběr ze
zvolené sady odpovědí. Volby a celkové výsledky
hlasování lze zobrazit na multimediálních, rozšířených
a bezdrátových rozšířených zařízeních DICENTIS, takže
je zajištěn efektivní a účinný rozhodovací proces.

Bezdrátová zařízení DICENTIS
Licence Hlasování ze sedadla pomocí systému
DICENTIS umožňuje spravovat proces hlasování
prostřednictvím webového rozhraní bezdrátového
přístupového bodu DICENTIS. Rozhraní webového
prohlížeče nabízí možnosti:

• zadání popisu tématu hlasování,
• výběru sady odpovědí: pro/proti, pro / proti / zdržel

se, pro / proti / zdržel se / DNPV, ano/ne, ano / ne /
zdržel se, ano / ne / zdržel se / DNPV,

• otevření, pořádání, obnovení a uzavření kola
hlasování,

• zobrazení výsledků.
Účastníci, kteří mají rozšířené bezdrátové zařízení
DICENTIS s licencí pro hlasování, mohou:

• potvrdit svoji přítomnost při konkrétním kole
hlasování,

• hlasovat prostřednictvím barevně odlišených tlačítek
se srozumitelnými ikonami,

• prohlížet výsledky na displeji zařízení zobrazené ve
formě barevných grafů.

Konferenční systém DICENTIS
Multimediální zařízení DICENTIS nebo účastník s právy
pro správu jednání mají plnou kontrolu nad celým
hlasováním a mohou:

• zobrazit hlasovací obrazovku všem účastníkům,
• otevřít hlasování,



• pořádat hlasování,
• obnovit hlasování,
• uzavřít hlasování.

Účastníci s multimediálním, rozšířeným nebo
hlasovacím zařízením DICENTIS s licencí pro hlasování
mohou hlasovat stisknutím intuitivních tlačítek (Pro,
Proti, Zdržet se) zobrazených na displeji.
Použití je snadné:

• Hlasovací tlačítka jsou odlišena pomocí zelené,
červené a žluté barvy.

• Hlasovací tlačítka jsou navržena tak, že je snadno
rozpoznají i barvoslepé osoby.

• Výsledky hlasování se zobrazují ve formě
srozumitelného grafu se sloupci v zelené, červené
a žluté barvě.

• Na displejích multimediálních a rozšířených zařízení
DICENTIS je možné zobrazovat průběžné i konečné
výsledky (pro, proti, zdržel se).

Zahrnuté díly

Množství Součásti

1 E‑mail s informacemi o aktivaci licence.

Informace o objednání

Hlasování ze sedadla pomocí systému DICENTIS
Licence softwaru DICENTIS pro umožnění hlasování ze
sedadla v rámci multimediálního zařízení DICENTIS,
diskuzního rozšíření DICENTIS a bezdrátového
rozšíření DICENTIS.
Číslo objednávky DCNM-LSVT
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