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u Mengontrol rapat, sesi, diskusi, dan voting DCN

u Mempertukarkan dan menyinkronkan informasi
delegasi dan peserta dengan sistem pihak ketiga

u Mengimpor skrip voting

u Melakukan pengkodean terhadap solusi kartu ID
untuk sistem pihak ketiga

u Contoh kode sumber C‑Sharp tersedia

DCN‑SWAPI-E disebarkan sebagai komponen
Microsoft.Net untuk digunakan oleh aplikasi pihak
ketiga guna mengontrol, memodifikasi, menambah,
menghapus, dan memperbarui himpunan data
konfigurasi DCN‑SW-E. Ini juga menyertakan himpunan
bagian fungsionalitas kontrol DCN‑SW-E untuk
mengontrol rapat.

Ikhtisar sistem

Aplikasi pihak ketiga akan dihubungkan dengan server
DCN‑SW-E Conference Software sebagai klien dengan
cara yang sama dengan yang dilakukan DCN‑SW-E
Configuration Application dan Operation Application.
Semua perubahan yang diaplikasikan melalui
DCN‑SWAPI-E memengaruhi konfigurasi rapat dan
rapat yang masih aktif dengan segera.
Seluruh perubahan yang diaplikasikan terhadap data
konfigurasi atau kontrol dari rapat yang tengah aktif
akan diwujudkan dengan segera ke status operasional
dari sistem.

Fungsi

DCN‑SWAPI-E memungkinkan fungsi kontrol berikut
dan konfigurasi dari DCN‑SW-E melalui API:
Fungsi kontrol tersedia melalui API:

• Mengontrol sistem DCN:
– Menghentikan dan memulai rapat
– Menghentikan dan memulai sesi
– Mengontrol mikrofon peserta
– Mengontrol daftar permintaan dan respons
– Mengontrol persiapan dan voting adhoc serta

memanggil peserta untuk melakukan voting
Fungsi konfigurasi tersedia melalui API:

• Menambahkan atau menyingkirkan delegasi dari
sistem. Ini menunjukkan untuk per delegasi:

– Definisi judul, nama depan, nama tengah, dan
nama belakang

– Penggunaan kartu identitas
– Penugasan terhadap kelompok (mis., partai

politik)
– Penetapan bahasa

• Memperbarui informasi delegasi
• Melakukan pengkodean kartu identitas untuk delegasi

(dalam kombinasinya dengan DCN‑SWID-E)
• Melakukan penugasan atau menyingkirkan delegasi

sebagai peserta untuk atau dari rapat yang tengah
dipersiapkan atau tengah aktif dilaksanakan. Ini
menunjukkan untuk per delegasi:

– Penugasan untuk rapat
– Penugasan untuk menuju kursi



• Menambahkan atau menghapuskan voting pada/dari
skrip voting dari rapat yang dipersiapkan atau tengah
aktif dilaksanakan. Ini menunjukkan per voting:

– Penetapan ke skrip voting
– Definisi dari templat voting untuk dipergunakan
– Definisi dari templat jawaban voting siap untuk

dipergunakan
– Definisi dari pengaturan 100% voting

• Memperbarui informasi pada skrip voting dari rapat
yang dipersiapkan atau tengah aktif dilaksanakan

• Contoh kode sumber C‑Sharp dan manual
pengembang perangkat lunak tersedia pada DCN‑SW-
E DVD

Lisensi DCN‑SWAPI-E memungkinkan pihak ketiga
masuk pada tampilan antarmuka perangkat lunak
DCN‑SW-E. Untuk bisa menggunakan fungsionalitas
DCN‑SW-E yang diperluas, seperti misalnya
Microphone Management (DCN‑SWMM-E), Delegate
Database (DCN‑SWDB-E) atau Voting (Parliamentary
DCN‑SWPV-E atau Multi voting DCN‑SWMV-E) melalui
API mensyaratkan lisensi DCN‑SW-E yang tepat.

Komponen disertakan

Kuantita
s

Komponen

1 Email dengan informasi aktivasi lisensi

Spesifikasi teknis

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E diperlukan agar Anda
dapat menggunakan lisensi ini

Informasi pemesanan

Lisensi API DCN-SWAPI-E
API perangkat lunak konferensi DCN Next Generation.
Memungkinkan aplikasi pihak ketiga untuk
mengendalikan, memodifikasi, menambah,

menghapus, dan memperbarui subset data kontrol dan
konfigurasi DCN SW-E. Untuk dipakai dengan modul
Perangkat Lunak Konferensi DCN SW-E.
Nomor pemesanan DCN-SWAPI-E

Opsi Perangkat Lunak

Lisensi software modul utama
Modul utama perangkat lunak konferensi DCN Next
Generation, sebuah platform untuk menjalankan
semua modul perangkat lunak Konferensi lainnya, kode
otorisasi elektronik.
Nomor pemesanan DCN-SW-E

Lisensi pengelolaan mikrofon DCN-SWMM-E
Manajemen mikrofon perangkat lunak konferensi DCN
Next Generation untuk mengendalikan daftar
pembicara, daftar permintaan dan jawaban, serta
durasi bicara. Untuk dipakai dengan DCN‑SW-E.
Nomor pemesanan DCN-SWMM-E

Lisensi database delegasi DCN-SWDB-E
Basisdata delegasi perangkat lunak konferensi DCN
Next Generation. Untuk dipakai dengan DCN‑SW-E.
Nomor pemesanan DCN-SWDB-E

Lisensi voting parlemen DCN-SWPV-E
Voting parlementer perangkat lunak konferensi DCN
Next Generation untuk konfigurasi dan pengendalian
voting. Untuk dipakai dengan DCN‑SW-E. Diperlukan
DCN‑SWDB-E jika ingin mengetahui hasil voting
individual.
Nomor pemesanan DCN-SWPV-E
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