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DCNM-LSVT 1 kullanıcıda oylama için lisans
DICENTIS

u Kullanıcı dostu oylama prosedürü

u Oylama tercihi ve sonuçları DICENTIS
Dokunmatik ekranlı Multimedya ve DICENTIS
Toplantı cihazlarında otomatik olarak
görüntülenebilir

u Oylama sonuçları sinoptik düzende
görüntülenebilir.

u Eski koltukların silinmesi durumunda yeni
koltuklar için oylama lisanslarının yeniden
kullanımı

u Kullanım kolaylığı için sezgisel, renkli oylama
düğmeleri

DICENTIS Toplantı cihazlarının işlevselliği isteğe bağlı
lisanslar kullanılarak genişletilebilir.
Koltukta Oylama lisansı dokunmatik ekranlı DICENTIS
Toplantı cihazının, Multimedya cihazının veya
DICENTIS kablosuz Genişletilmiş Cihazın oylama
işlevini etkinleştirir. Lisans sayısı, oylama işlevselliğine
ihtiyaç duyulan cihaz sayısıyla eşleşmelidir. Lisans bir
etkinleştirme kodu olarak sunulur ve DICENTIS
Kablosuz ve DICENTIS Konferans Sistemindeki diğer
etkinleştirme kodlarıyla aynı şekilde etkinleştirilir.

İşlevler

"Koltuktan Oylama" lisansı konsey ve parlamentolar
için optimize edilmiş olan DICENTIS Konferans
Sisteminin oylama özelliğinin güvenli olmasını sağlar.
Oylama oturumu sırasında, lisanslı her bir DICENTIS
Multimedya cihazı, dokunmatik ekranlı Toplantı cihazı
veya DICENTIS kablosuz Genişletilmiş Cihaz seçili bir
yanıt kümesi için oylama yapmak amacıyla
kullanılabilir. Oylama seçimi ve toplam sayılar
DICENTIS Multimedya cihazında, dokunmatik ekranlı
Toplantı cihazında ve kablosuz Genişletilmiş Cihazda
görüntülenerek etkin ve verimli bir karar sürecine
olanak sağlar.

DICENTIS kablosuz
DICENTIS Koltuktan Oylama lisansı, oylama işleminin
DICENTIS kablosuz Erişim Noktasının web arabirimi
üzerinden yönetilmesine olanak tanır. Web tarayıcı
arabiriminde şu seçenekler bulunur:
• oylama konusu için açıklama girme.

• yanıt kümesi seçme: lehte/aleyhte, lehte/aleyhte/
çekimser, lehte/aleyhte/çekimser/boş, evet/hayır,
evet/hayır/çekimser, evet/hayır/çekimser/boş.

• oylama turunu açma, bekletme, yeniden başlatma ve
sonlandırma.

• sonuçları görüntüleme.
Oylama lisanslı DICENTIS kablosuz Genişletilmiş
Cihaza sahip katılımcılar şunları yapabilir:
• oylama turuna katıldıklarını doğrulayabilir.
• anlaşılır simgelere sahip renkli oylama düğmelerini

kullanarak oy kullanabilir.
• sonuçları renkli çubuk grafikler olarak cihaz

ekranında görebilir.

DICENTIS Konferans Sistemi
DICENTIS Multimedya cihazı veya "toplantı yönetme"
haklarına sahip katılımcı, oylama prosedürü üzerinde
tam kontrol sahibidir ve şunları yapabilir:
• tüm katılımcıları oylama ekranına yönlendirme.
• açık oylama.
• oylamayı bekletme.
• oylamayı yeniden başlatma.
• oylamayı sonlandırma.
DICENTIS Multimedya cihazı, oylama lisansına sahip
dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı veya
oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazına sahip
katılımcılar ekrandaki temsilci tuşlarına (Kabul, Ret
veya Çekimser) dokunarak veya cihazlarının tuşlarına
dokunarak oylarını verebilir.
Kullanım kolaylığı için:
• oylama tuşları yeşil, kırmızı ve sarı renklerindedir.
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• oylama düğmesinin tonu, renk körü olan bireylerin
de verdikleri oyları açıkça görebilecekleri şekilde
tasarlanmıştır.

• oylama sonuçları bir çubuk grafiği olarak gösterilir
ve daha kolay anlaşılması açısından yeşil, kırmızı ve
sarı ile renklendirilmiştir.

• nihai sonuçların (Kabul, Ret ve Çekimser) yanı sıra
ara sonuçlar DICENTIS Multimedya cihazının veya
dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazının
ekranlarında gösterilebilir.

• oylama sonuçları sinoptik düzende de
görüntülenebilir. Sinoptik düzen bir oylama turu
açıldığında otomatik olarak oylama sonuçlarını
göstermeye geçebilir veya başkan mikrofon kontrolü
ve oylama sonuçları arasında manuel olarak geçiş
yapabilir.

Birlikte verilen parçalar

Adet Parça

1 Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi.

Teknik özellikler

DICENTIS Konferans Sistemi: • DCNM-LSYS lisansı

DICENTIS Kablosuz Sistemi: • DCNM-WAP

Sipariş bilgileri

DCNM-LSVT 1 kullanıcıda oylama için lisans
DICENTIS Multimedya, DICENTIS Dokunmatik ekranlı
Toplantı cihazı ve DICENTIS Genişletilmiş kablosuz ile
koltukta oylamayı etkinleştirmek için DICENTIS yazılım
lisansı. Oylama özellikli DICENTISToplantı cihazı dahili
olarak işleve sahiptir.
Sipariş numarası DCNM-LSVT | F.01U.300.532
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