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u DCN értekezlet, ülés, hozzászólás és szavazás
irányítása

u Résztvevői adatok cseréje és szinkronizálása más
gyártótól származó rendszerekkel

u Szavazószkriptek importálása

u Azonosítókártya-kódoló megoldás más gyártótól
származó rendszerekhez

u C-Sharp forráskód példa

A DCN-SWAPI telepítése a Microsoft.Net
összetevőkhöz hasonlóan történik abból a célból, hogy
más gyártótól származó alkalmazásokkal is lehetséges
legyen a DCN-SW konfigurációs adatai alkészletének
vezérlése, módosítása, bővítése, szűkítése és frissítése
tárgyalások előkészítéséhez. Tartalmazza a DCN-SW
kezelési funkciók egy alkészletét tárgyalások
irányításához.

Rendszeráttekintés

A más gyártótól származó alkalmazás a DCN-SW
konfigurációs alkalmazással és kezelői alkalmazással
megegyező módon, kliensként csatlakozik a DCN-SW
konferenciaszoftver kiszolgálójához.
A DCN-SWAPI rendszerben végrehajtott bármely
módosítás azonnal megjelenik az ülés
konfigurációjában és az aktuálisan zajló ülésben.
Az aktuálisan zajló ülés konfigurációs vagy irányítási
adatain végrehajtott bármely változtatás a rendszer
üzemállapotában azonnal életbe lép.

Főbb funkciók

A DCN-SWAPI a DCN-SW következő vezérlő- és
konfigurációs funkcióit teszi lehetővé az API felületen:
Az API felületen elérhető vezérlőfunkciók:

• A DCN rendszer vezérlése:
– Értekezletek leállítása és indítása
– Ülések leállítása és indítása
– A résztvevők mikrofonjainak vezérlése
– Felszólaláskérési és válaszlisták vezérlése
– Előkészített és ad hoc szavazások vezérlése,

továbbá résztvevők felszólítása a szavazásra
Az API felületen elérhető konfigurációs funkciók:

• Résztvevők felvétele vagy eltávolítása a rendszerből.
Ez a résztvevőkre vonatkoztatva a következőket
jelenti:

– Cím, első keresztnév, második keresztnév és
vezetéknév megadása

– Azonosítókártya hozzárendelése
– Hozzárendelés csoporthoz (pl. politikai párthoz)
– Nyelv kiválasztása

• A résztvevő adatainak frissítése
• Résztvevő azonosítókártyájának kódolása (a

DCN‑SWID rendszerrel együtt)



• Résztvevők felvétele vagy eltávolítása egy előkészített
vagy zajló értekezlet aktív résztvevőjeként. Ez az aktív
résztvevőkre vonatkoztatva a következőket jelenti:

– Hozzárendelés értekezlethez
– Ülőhely kijelölése

• Szavazatok hozzáadása vagy eltávolítása egy
előkészített vagy zajló értekezlet szavazószkriptjében.
Ez a szavazásra vonatkoztatva a következőket jelenti:

– Hozzárendelés szavazószkripthez
– A használandó szavazási sablon meghatározása
– A használandó szavazási válaszlehetőségek

meghatározása
– A szavazás 100%-os beállításának meghatározása

• Szavazási adatok frissítése egy előkészített vagy zajló
értekezlet szavazószkriptjében

• A DCN-SW DVD C-Sharp példa forráskódot és átfogó
szoftverfejlesztői útmutatót tartalmaz

 
A DCN-SWAPI licenc lehetővé teszi, hogy harmadik fél
kapcsolódjon a DCN-SW szoftverhez. A bővített DCN-
SW funkciók, mint például a mikrofonkezelő (DCN-
SWMM), a résztvevői adatbázis (DCN-SWBD) vagy a
szavazás (parlamentáris DCN-SWPV vagy többféle
szavazási mód DCN-SWMV) akkor használhatók az API
felületen, ha a megfelelő DCN-SW licencek
rendelkezésre állnak.

Rendelési információ

DCN-SWAPI konferenciaszoftver alkalmazásprogramozá-
si felülete
DCN Next Generation konferenciaszoftver API.
Lehetővé teszi más gyártótól származó alkalmazások
számára, hogy vezéreljék, módosítsák, bővítsék,
szűkítsék és frissítsék a DCN-SW konfigurációs és
vezérlő adatainak egy alkészletét. DCN SW
konferenciaszoftver modullal használható.
Rendelésszám DCN-SWAPI

DCN-SWAPI-E konferenciaszoftver API E-kód
DCN Next Generation konferenciaszoftver API.
Lehetővé teszi más gyártótól származó alkalmazások
számára, hogy vezéreljék, módosítsák, bővítsék,
szűkítsék és frissítsék a DCN-SW konfigurációs és
vezérlő adatainak egy alkészletét. DCN SW
konferenciaszoftver modullal használható, E-kód.
Rendelésszám DCN‑SWAPI-E

A DCN-SW konferenciaszoftver főmodulja
DCN Next Generation konferenciaszoftver főmodul,
platform az összes többi konferenciaszoftver modul
futtatásához.
Rendelésszám DCN-SW

DCN-SW-E konferenciaszoftver főmodul E-kód
DCN Next Generation konferenciaszoftver főmodul,
platform az összes többi konferenciaszoftver modul
futtatásához, elektronikus engedélyezési kód.
Rendelésszám DCN-SW-E
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