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API

 

      

u Leiden van DCN vergadering, sessie, discussie en
stemmen

u Deelnemersgegevens uitwisselen en synchroniseren
met systemen van derden

u Stemscripts importeren

u ID-kaart-coderingsoplossing voor systemen van
derden

u C-Sharp voorbeeldbroncode beschikbaar

DCN-SWAPI-E zijn Microsoft.Net-componenten die
door toepassingen van derden kunnen worden
gebruikt om een subset van de DCN-SW-E
configuratiegegevens te regelen, te wijzigen, toe te
voegen en te updaten voor het voorbereiden van de
vergadering. Deze bevatten tevens een subset van de
DCN-SW-E functionaliteit om vergaderingen te leiden.

Systeemoverzicht

Een toepassing van derden wordt verbonden met de
DCN-SW-E Conferentiesoftware-server als client, op
dezelfde wijze als de DCN SW-E Configuratie- en
bedieningstoepassing.
Alle wijzigingen die worden toegepast via de
DCN‑SWAPI-E hebben onmiddellijk effect op de
vergaderingsconfiguratie en de vergadering die op dat
moment actief is.
Alle wijzigingen van de configuratie- of
bedieningsgegevens van de actieve vergadering
worden onmiddellijk geactualiseerd voor de
bedrijfsstatus van het systeem.

Functies

De DCN-SWAPI-E maakt de volgende bedienings- en
configuratiefuncties van de DCN-SW-E via de API
mogelijk:
Via de API beschikbare bedieningsfuncties:

• Bediening van het DCN-systeem:
– Beëindigen en starten van vergaderingen
– Beëindigen en starten van sessies
– Bediening van microfoons voor deelnemers
– Bediening van verzoek- en responslijsten
– Leiden van voorbereide en ad-hoc stemronden en

deelnemers oproepen tot stemmen
Via de API beschikbare configuratiefuncties:

• Deelnemers toevoegen aan of verwijderen uit het
systeem. Dit houdt per deelnemer het volgende in:

– Definitie van titel, voornaam, tweede voornaam
en achternaam

– Toewijzing van ID-kaart
– Toewijzing aan een groep (bijv. politieke partij)
– Toewijzing van taal

• Deelnemersgegevens bijwerken
• ID-kaart coderen voor een deelnemer (in combinatie

met DCN-SWID-E)
• Personen toevoegen als deelnemers aan een

geplande of actieve vergadering of deelnemers
verwijderen. Dit houdt per persoon het volgende in:



– Toewijzing aan de vergadering
– Toewijzing aan een stoel

• Stemmen toevoegen aan of verwijderen uit een
stemscript van een geplande of actieve vergadering.
Dit houdt per stemming het volgende in:

– Toewijzing aan stemscript
– Definitie van de te gebruiken stemsjabloon
– Definitie van de te gebruiken antwoorden voor

het stemmen
– Definitie van 100%-instelling voor het stemmen

• Stemgegevens bijwerken in een stemscript van een
geplande of actieve vergadering

• C-Sharp voorbeeldbroncode en uitgebreide
handleiding voor software-ontwikkelaars beschikbaar
op DCN-SW-E DVD

De DCN-SWAPI-E licentie maakt externe koppeling
naar DCN-SW-E software mogelijk. Om gebruik te
kunnen maken van uitgebreide DCN‑SW-E
functionaliteit, zoals Microfoonbeheer (DCN‑SWMM-E),
Deelnemersdatabase (DCN‑SWDB-E) of Stemmen
(Parlementair DCN‑SWPV-E of Meervoudig stemmen
DCN‑SWMV-E) via de API, zijn de juiste DCN‑SW-E
licenties vereist.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 E‑mail met informatie over activering van de licentie

Technische specificaties

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E is vereist om deze
licentie te kunnen gebruiken

Bestelinformatie

DCN-SWAPI-E API-licentie software
DCN Next Generation conferentiesoftware API. Maakt
gebruik van toepassingen van derden mogelijk voor het
besturen, wijzigen, toevoegen, verwijderen en

bijwerken van een subset van DCN SW-E configuratie-
en besturingsgegevens. Dient te worden gebruikt met
de DCN-SW-E Conferentiesoftwaremodule.
Bestelnummer DCN-SWAPI-E

Softwareopties

DCN-SW-E Softwarelicentie hoofdmodule
DCN Next Generation hoofdmodule
conferentiesoftware, een platform voor alle andere
conferentiesoftwaremodules, elektronische
autorisatiecode.
Bestelnummer DCN-SW-E

DCN-SWMM-E Licentie voor microfoonbeheer
DCN Next Generation conferentiesoftware
microfoonbeheer voor controle van de sprekerslijsten,
vraag- en antwoordlijsten en gesprekstijd. Moet
worden gebruikt in combinatie met DCN-SW-E.
Bestelnummer DCN-SWMM-E

DCN-SWDB-E Licentie deelnemersdatabase
DCN Next Generation conferentiesoftware
deelnemersdatabase. Moet worden gebruikt in
combinatie met DCN-SW-E.
Bestelnummer DCN-SWDB-E

DCN-SWPV-E Licentie voor parlementair stemmen
DCN Next Generation conferentiesoftware
parlementair stemmen voor het configureren en
bewaken van stemprocedures. Moet worden gebruikt
in combinatie met DCN-SW-E. DCN-SWDB-E is vereist
voor individuele stemresultaten.
Bestelnummer DCN-SWPV-E
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