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u Φιλική προς το χρήστη και εύκολη διαδικασία
ψηφοφορίας

u Η επιλογή ψήφου και τα αποτελέσματα εμφανίζονται
αυτόματα στις συσκευές DICENTIS και DCN
multimedia

u Εκ νέου χρήση των αδειών ψηφοφορίας για νέα
καθίσματα, αν διαγραφούν τα παλιά

u Διαισθητικά έγχρωμα κουμπιά ψηφοφορίας, για
ευκολία χρήσης

Η λειτουργικότητα των συσκευών DCN multimedia και
των ασύρματων συσκευών DICENTIS μπορεί να
επεκταθεί με τη χρήση προαιρετικών αδειών. Η άδεια
για Ψηφοφορία από το κάθισμα ενεργοποιεί τη
λειτουργία ψηφοφορίας μιας συσκευής DCN
multimedia ή DICENTIS Εκτεταμένη ασύρματη
συσκευή. Ο αριθμός των αδειών πρέπει να αντιστοιχεί
στον αριθμό των συσκευών, για τις οποίες απαιτείται η
λειτουργία ψηφοφορίας. 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.

Η άδεια για Ψηφοφορία από το κάθισμα ενεργοποιεί μια
ασφαλή λειτουργία ψηφοφορίας στο σύστημα DCN
multimedia, βελτιστοποιημένη για χρήση σε συμβούλια
και κοινοβούλια. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας
ψηφοφορίας κάθε συσκευή DCN multimedia device ή
DICENTIS Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία ενός επιλεγμένου
συνόλου απαντήσεων. Η επιλογή ψήφου και τα σύνολα
εμφανίζονται αυτόματα στις συσκευές συνδιάλεξης,
διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και αποδοτική
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

DICENTIS ασύρματο
Η άδεια για Ψηφοφορία από το κάθισμα DCN
multimedia επιτρέπει τη διαχείριση της διαδικασίας
ψηφοφορίας μέσω της διεπαφής web του DICENTIS
Ασύρματο σημείο πρόσβασης. Η διεπαφή web διαθέτει
επιλογές για τα εξής:

• καταχώρηση περιγραφής του θέματος ψηφοφορίας.
• επιλογή συνόλου απαντήσεων: υπέρ/κατά, υπέρ/κατά/

αποχή, υπέρ/κατά/αποχή/dnpv, ναι/όχι, ναι/όχι/αποχή,
ναι/όχι/αποχή/dnpv.

• άνοιγμα, διατήρηση, συνέχιση και κλείσιμο του γύρου
ψηφοφορίας.

• εμφάνιση αποτελεσμάτων.
Οι συμμετέχοντες που διαθέτουν DICENTIS Εκτεταμένη
ασύρματη συσκευή με άδειας ψηφοφορίας μπορούν να:

• επιβεβαιώσουν την παρουσία τους κατά τη διάρκεια
ενός γύρου ψηφοφορίας.

• ψηφίσουν με τη χρήση έγχρωμων κουμπιών
ψηφοφορίας με σαφή εικονίδια.

• δουν τα αποτελέσματα στην οθόνη της συσκευής με
χρήση έγχρωμων ραβδογραμμάτων.

DCN multimedia
Η συσκευή DCN multimedia ή συμμετέχων με
δικαιώματα "διαχείρισης της σύσκεψης" έχει τον πλήρη
έλεγχο της διαδικασίας ψηφοφορίας και μπορεί να:



• συντονίζει όλους τους συμμετέχων στην οθόνη
ψηφοφορίας.

• ανοίγει την ψηφοφορία.
• θέτει σε αναμονή την ψηφοφορία.
• συνεχίζει την ψηφοφορία.
• κλείνει την ψηφοφορία.

Οι συμμετέχοντες που διαθέτουν συσκευή DCN
multimedia με άδεια ψηφοφορίας μπορούν να
ψηφίζουν με άγγιγμα των αντίστοιχων κουμπιών (Υπέρ,
Κατά ή Αποχή) στην οθόνη της συσκευής τους.
Για την ευκολία χρήσης.

• τα κουμπιά ψηφοφορίας έχουν χρώμα πράσινο,
κόκκινο και κίτρινο.

• η σκίαση των κουμπιών ψηφοφορίας έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να μπορούν να
βλέπουν ξεκάθαρα τι μπορούν να ψηφίσουν.

• τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εμφανίζονται ως
ραβδόγραμμα με πράσινο, κόκκινο και κίτρινο χρώμα
ώστε να είναι πιο κατανοητά.

• τα ενδιάμεσα, όπως και τα τελικά αποτελέσματα (Υπέρ,
Κατά και Αποχή) μπορούν να προβληθούν στις οθόνες
των συσκευών DCN multimedia.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξαρτήματα

1 Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες
ενεργοποίησης της άδειας.

Πληροφορίες παραγγελίας

Ψηφοφορία από το κάθισμα μέσω DCN multimedia
Η άδεια για Ψηφοφορία από το κάθισμα μέσω DCN
multimedia επεκτείνει τις Εκτεταμένες ασύρματες
συσκευές DICENTIS και τις συσκευές DCN multimedia
με τη λειτουργία ψηφοφορίας.
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