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u Felhasználóbarát szavazási folyamat

u A szavazási válaszlehetőségek és az eredmények
automatikusan megjeleníthetők a DICENTIS
multimédiás és bővített eszközön

u A szavazási licencek újbóli felhasználása új
ülőhelyeknél, ha régi ülőhelyeket töröltek

u Intuitív színes szavazógombok a könnyű kezeléshez

A DICENTIS konferenciaeszközök és a DICENTIS
vezeték nélküli eszközök funkciói opcionális
licencekkel bővíthetők. Az Ülőhelyi szavazás licenccel
engedélyezheti a DICENTIS bővített multimédiás
eszköz vagy a DICENTIS bővített vezeték nélküli eszköz
szavazási funkcióit. A licencek számának egyeznie kell
azon eszközök számával, amelyeknél szavazási
funkcióra van szükség. A licencet aktiválási kód
formájában kapja meg, és ugyanúgy engedélyezhető,
mint a DICENTIS és a DICENTIS konferenciarendszer
többi aktiválási kódja.

Főbb funkciók

Az „Ülőhelyi szavazás” licenc biztonságos szavazást
tesz lehetővé a DICENTIS konferenciarendszerben, és
képviselőtestületi, illetve parlamenti ülésekre van
optimalizálva. A szavazások során minden licenccel
rendelkező DICENTIS multimédiás, bővített eszköz
vagy DICENTIS bővített vezeték nélküli eszköz
használható adott lehetőségek közül választott
szavazatok leadásához. A szavazási válaszlehetőségek
és az összesítések megjeleníthetők a DICENTIS
multimédiás, a bővített és a bővített vezeték nélküli
eszközökön, ami hatékony és eredményes
döntéshozatalt biztosít.

DICENTIS vezeték nélküli eszközök
A DICENTIS Ülőhelyi szavazás licence lehetővé teszi a
szavazási folyamatnak a DICENTIS vezeték nélküli
hozzáférési pont webes felhasználói felületén történő
lebonyolítását. A böngészőfelületen a következőkre
nyílik lehetőség:

• a szavazási téma leírásának megadása,
• válaszlehetőségek kiválasztása: mellette/ellene,

mellette/ellene/tartózkodás, mellette/ellene/
tartózkodás/nem vesz részt, igen/nem, igen/nem/
tartózkodás, igen/nem/tartózkodás/nem vesz részt,

• szavazás megnyitása, felfüggesztése, folytatása és
lezárása,

• eredmények megjelenítése.
A szavazási licenccel ellátott DICENTIS bővített
vezeték nélküli eszközzel rendelkező résztvevőknek a
következőkre van lehetőségük:

• jelenlétük megerősítése egy-egy szavazásnál,
• szavazatuk leadása az egyértelmű ikonokkal jelölt

színes szavazógombokkal,
• eredmények megtekintése az eszköz kijelzőjén színes

oszlopdiagramok formájában.

DICENTIS konferenciarendszer
Az „Értekezlet irányítása” jogosultsággal rendelkező
DICENTIS multimédiás eszközök vagy résztvevők teljes
körű felügyelettel bírnak a szavazási folyamat fölött, és
a következőket tehetik:

• az összes résztvevő meghívása a szavazási
képernyőre;



• szavazás megnyitása;
• szavazás felfüggesztése;
• szavazás folytatása;
• szavazás lezárása.

A szavazási licenccel ellátott DICENTIS multimédiás,
bővített vagy szavazóeszközzel rendelkező résztvevők a
kijelzőn vagy az eszközön lévő megfelelő gomb
megérintésével vagy megnyomásával adhatják le
szavazatukat (Igen, Nem vagy Tartózkodás).
Az egyszerű használat érdekében:

• A szavazógombok zöld, piros és sárga színűek.
• A szavazógombok árnyékolása olyan, hogy a

színtévesztők is egyértelműen láthatják a leadható
szavazatokat.

• A szavazás eredményei oszlopdiagramként jelennek
meg, és az értelmezést zöld, piros és sárga szín segíti.

• A DICENTIS multimédiás és bővített eszközök
kijelzőin köztes és végeredmények (Igen, Nem és
Tartózkodás) jeleníthetők meg.
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Alkatrészek

1 E-mail licencaktiválási információkkal.

Rendelési információ

DICENTIS Ülőhelyi szavazás
A DICENTIS szoftverlicence a DICENTIS multimédiás
eszközön, a DICENTIS bővített hozzászólói egységen,
illetve a DICENTIS bővített vezeték nélküli eszközön
engedélyezi az ülőhelyi szavazást.
Rendelésszám DCNM-LSVT
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