
Sistemas de comunicação - DCNM-LSVT Licença para votação - 1 estação

DCNM-LSVT Licença para votação - 1 estação
DICENTIS

u Procedimento de votação amigável

u As opções e os resultados da votação podem ser
exibidos automaticamente nos Dispositivos
multimídia DICENTIS e nos Dispositivos de
discussão DICENTIS com tela sensível ao toque

u Os resultados da votação podem também ser
exibidos em um layout sinóptico

u Reutilização de licenças de votação para novas
estações se as estações antigas forem excluídas

u Botões de votação coloridos interativos para
facilitar

A funcionalidade dos dispositivos de discussão
DICENTIS pode ser estendida pelo uso de licenças
opcionais.
A licença de Votação na Estação possibilita a
funcionalidade de votação de um Dispositivo de
discussão DICENTIS com tela sensível ao toque,
Dispositivo multimídia ou Dispositivo sem fio
estendido DICENTIS. O número de licenças precisa
corresponder ao número de dispositivos que exigem
votação. A licença é fornecida como um código de
ativação e é ativada da mesma forma que outros
códigos de ativação no Dispositivo sem fio DICENTIS e
no Sistema de Conferência DICENTIS.

Funções

A licença “Votação na Estação” ativa o recurso de
votação segura no Sistema de Conferência DICENTIS
que é otimizado para conselhos e parlamentos.
Durante uma sessão de votação, cada Dispositivo
multimídia DICENTIS, Dispositivo de discussão com
tela sensível ao toque ou Dispositivo sem fio
Estendido DICENTIS pode ser usado para votar em um
conjunto de respostas selecionadas. As opções e os
totais das votações podem ser exibidos no Dispositivo
multimídia, no Dispositivo de discussão com tela
sensível ao toque e no Dispositivo sem fio Estendido
DICENTIS, o que garante um processo de decisão
eficaz e eficiente.

DICENTIS sem fio
A licença Votação na Estação DICENTIS permite que o
processo de votação seja gerenciado na interface Web
do Ponto de Acesso Sem Fio DICENTIS. A interface do
navegador da Web tem opções para:
• inserir uma descrição do tópico de votação.
• selecionar o conjunto de respostas: a favor/contra,

a favor/contra/abstenção, a favor/contra/
abstenção/dnpv, sim/não, sim/não/abstenção, sim/
não/abstenção/dnpv.

• abertura, suspensão, retomada e fechamento da
rodada de votação.

• exibição dos resultados.
Os participantes que têm um Dispositivo Sem Fio
Estendido DICENTIS com licença de votação podem:
• confirmar presença durante a rodada de votação.
• votar usando os botões de votação coloridos com

ícones claros.
• ver os resultados na tela do dispositivo por meio de

gráficos de barras coloridos.

Sistema de Conferência DICENTIS
O Dispositivo multimídia DICENTIS ou o participante
com direitos de "gerenciar reunião" tem controle total
sobre o procedimento de votação e pode:
• organizar todos os participantes na tela de votação.
• abrir a votação.
• suspender a votação.
• retomar a votação.
• encerrar a votação.
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Os participantes que têm um Dispositivo multimídia
DICENTIS, um Dispositivo de discussão DICENTIS com
tela sensível ao toque e uma licença de votação ou um
Dispositivo de discussão DICENTIS com votação
podem votar tocando nos botões representativos (A
favor, Contra ou Abstenção) na tela ou nos botões de
toque de seus dispositivos.
Para facilitar o uso:
• os botões de votação têm as cores verde, vermelho

e amarelo.
• o sombreamento dos botões de votação é projetado

de modo que as pessoas daltônicas possam ver
claramente qual voto podem usar.

• os resultados de votação exibidos como um gráfico
de barras e nas cores verde, vermelho e amarelo
para melhorar a compreensão.

• os resultados intermediários e os finais (A favor,
Contra e Abstenção) podem ser mostrados na tela
do Dispositivo multimídia DICENTIS ou no
Dispositivo de discussão DICENTIS com tela
sensível ao toque.

• os resultados da votação podem também ser
exibidos em um layout sinóptico. O layout sinóptico
pode alternar automaticamente para exibição de
resultados de votação quando uma rodada de
votação é aberta ou o presidente pode alternar
manualmente entre o controle do microfone e os
resultados da votação.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença.

Especificações técnicas

Sistema de conferência DICENTIS: • Licença DCNM-LSYS

Sistema Sem Fio DICENTIS: • DCNM-WAP

Informações sobre pedidos

DCNM-LSVT Licença para votação - 1 estação
A licença de software DICENTIS para permitir votação na
estação do Dispositivo multimídia DICENTIS, do
Dispositivo de discussão DICENTIS com tela sensível ao
toque e do Dispositivo sem fio Estendido DICENTIS. O
Dispositivo de discussão DICENTIS com votação tem a
funcionalidade incorporada.
Número do pedido DCNM-LSVT | F.01U.300.532
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