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DCNM-LSVT Licensi untuk voting di 1 kursi
DICENTIS

u Prosedur voting yang mudah digunakan

u Pilihan dan hasil voting akan secara otomatis
ditampilkan di perangkat Multimedia DICENTIS
dan perangkat Diskusi DICENTIS dengan layar
sentuh

u Hasil voting juga dapat ditampilkan dalam tata
letak yang ringkas

u Penggunaan kembali lisensi voting untuk kursi
baru jika kursi lama telah dihapus

u Tombol voting berwarna yang intuitif untuk
kemudahan penggunaan

Fungsi perangkat Diskusi DICENTIS dapat diperluas
dengan menggunakan lisensi opsional.
Lisensi Voting di Kursi mengaktifkan fungsi voting
perangkat Diskusi DICENTIS dengan layar sentuh,
perangkat Multimedia atau Perangkat nirkabel
Extended DICENTIS. Jumlah lisensi harus sesuai
dengan jumlah perangkat yang memerlukan voting.
Lisensi diberikan sebagai kode aktivasi dan diaktifkan
dengan cara yang sama seperti kode aktivasi lain di
Nirkabel DICENTIS dan Sistem Konferensi DICENTIS.

Fungsi

Lisensi “Voting di Kursi” akan mengaktifkan fitur
voting yang aman dalam Sistem Konferensi DICENTIS
yang dioptimalkan untuk dewan dan parlemen. Selama
sesi voting, setiap perangkat Multimedia, perangkat
Diskusi DICENTIS dengan layar sentuh, atau Perangkat
nirkabel Extended DICENTIS yang berlisensi dapat
digunakan untuk memberikan voting untuk
serangkaian jawaban yang dipilih. Pilihan dan total
voting dapat ditampilkan di perangkat Multimedia,
perangkat Diskusi dengan layar sentuh, dan Perangkat
Extended nirkabel DICENTIS, yang menjamin proses
keputusan yang efektif dan efisien.

Nirkabel DICENTIS
Lisensi Pemungutan Suara di Kursi DICENTIS
memungkinkan proses pemungutan suara dikelola di
antarmuka web Titik Akses nirkabel DICENTIS.
Antarmuka browser web memiliki pilihan untuk:
• memasukkan keterangan topik pemungutan suara.

• memilih rangkaian jawaban: mendukung/menolak,
mendukung/menolak/abstain, mendukung/menolak/
abstain/dnpv, ya/tidak, ya/tidak/abstain, ya/tidak/
abstain/dnpv.

• membuka, menangguhkan, melanjutkan, dan
menutup tahap pemungutan suara.

• menampilkan hasil.
Peserta yang memiliki Perangkat nirkabel Extended
DICENTIS dengan lisensi pemungutan suara dapat:
• mengonfirmasikan kehadirannya selama tahap

pemungutan suara.
• memberikan voting menggunakan tombol

pemungutan voting berwarna dengan ikon yang
jelas.

• melihat hasil di layar perangkat melalui diagram
balok berwarna.

Sistem Konferensi DICENTIS
Perangkat multimedia DICENTIS atau peserta dengan
hak ‘pengelolaan rapat’ memiliki kontrol penuh
terhadap prosedur voting dan dapat:
• mengatur semua peserta ke layar pemungutan

suara.
• membuka pemungutan suara.
• menangguhkan voting.
• melanjutkan voting.
• menutup voting.
Peserta yang memiliki perangkat Multimedia
DICENTIS, perangkat Diskusi DICENTIS dengan layar
sentuh berlisensi voting, atau perangkat Diskusi
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DICENTIS dengan fungsi voting dapat memberikan
suara mereka dengan menyentuh tombol perwakilan
di tampilan atau tombol sentuh di perangkat mereka.
Untuk kemudahan penggunaan:
• tombol pemungutan suara berwarna hijau, merah,

dan kuning.
• arsiran pada tombol pemungutan voting dirancang

agar penyandang buta warna dapat dengan jelas
melihat pilihannya.

• hasil pemungutan voting akan ditampilkan sebagai
diagram balok dan berwarna hijau, merah, serta
kuning untuk menambah kejelasan.

• hasil sementara serta hasil akhir (Mendukung,
Menolak, dan Abstain) dapat ditampilkan di layar
perangkat Multimedia DICENTIS atau perangkat
Diskusi DICENTIS dengan layar sentuh.

• hasil voting juga dapat ditampilkan dalam tata letak
yang ringkas. Tata letak yang ringkas dapat berubah
secara otomatis untuk menampilkan hasil voting
saat sesi voting dibuka, atau pemimpin rapat dapat
mengubah secara manual antara kontrol mikrofon
dan hasil voting.

Komponen disertakan

Kuantitas Komponen

1 Email dengan informasi aktivasi lisensi.

Spesifikasi teknis

Sistem Konferensi DICENTIS: • Lisensi DCNM-LSYS

Sistem Nirkabel DICENTIS: • DCNM-WAP

Informasi pemesanan

DCNM-LSVT Licensi untuk voting di 1 kursi
Lisensi perangkat lunak DICENTIS untuk mengaktifkan
voting di kursi pada perangkat Multimedia DICENTIS,
perangkat Diskusi DICENTIS dengan layar sentuh, dan
Perangkat nirkabel Extended DICENTIS. Perangkat
Diskusi DICENTIS dengan fungsi voting memiliki fungsi
yang terintegrasi.
Nomor pemesanan DCNM-LSVT | F.01U.300.532

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

Data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan | 202102261441 | V15 | Februari 26, 2021 © Bosch Security Systems 2021


