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API

 

      

u Điều khiển cuộc họp, phiên làm việc, thảo luận và biểu
quyết của DCN

u Trao đổi và đồng bộ hóa thông tin về đại biểu và người
tham dự với các hệ thống của bên thứ ba

u Nhập kịch bản biểu quyết

u Giải pháp mã hóa thẻ ID cho các hệ thống của bên
thứ ba

u Có sẵn ví dụ mã nguồn C‑Sharp

DCN‑SWAPI-E được triển khai dưới dạng cấu phần
Microsoft.Net để sử dụng bởi các ứng dụng của bên thứ
ba nhằm điều khiển, thay đổi, thêm, xóa và cập nhật tập
hợp con dữ liệu cấu hình của DCN‑SW-E để chuẩn bị
cuộc họp. Nó cũng bao gồm tập hợp con các chức năng
điều khiển của DCN‑SW-E để điều khiển cuộc họp.

Tổng quan hệ thống

Ứng dụng bên thứ ba sẽ được kết nối với máy chủ Phần
Mềm Hội Nghị DCN‑SW-E với vai trò là máy khách giống
như Ứng Dụng Vận Hành và Ứng Dụng Cấu Hình của
DCN‑SW-E.
Tất cả các thay đổi được áp dụng thông qua
DCN‑SWAPI-E sẽ lâ ̣p tức tác động đến cuộc họp- cấu
hình và cuộc họp hiện đang diễn ra.
Tất cả các thay đổi được áp dụng cho dữ liệu cấu hình
hoặc điều khiển của cuộc họp hiện đang hoạt động, sẽ
được hiện thực hóa ngay lập tức đối với trạng thái hoạt
động của hệ thống.

Chức năng

DCN‑SWAPI-E cho phép các chức năng điều khiển và
cấu hình sau đây của DCN‑SW-E thông qua API:
Các chức năng điều khiển sẵn có thông qua API:

• Điều khiển hệ thống DCN:

– Dừng và bắt đầu cuộc họp
– Dừng và bắt đầu phiên
– Điều khiển micrô của người tham dự
– Điều khiển danh sách yêu cầu và phản hồi
– Điều khiển biểu quyết đã chuẩn bị và không dự tính

trước và triệu tập những người tham dự để biểu
quyết

Các chức năng cấu hình sẵn có thông qua API:
• Thêm hoặc xóa đại biểu khỏi hệ thống. Thao tác sau

đây đối với từng đại biểu:
– Định nghĩa chức danh, tên, đệm và họ
– Gán thẻ ID
– Gán vào một nhóm (ví dụ: đảng phái chính trị)
– Gán ngôn ngữ

• Cập nhật thông tin đại biểu
• Mã hóa thẻ ID cho một đại biểu (kết hợp với DCN-

SWID-E)
• Gán hoặc loại bỏ đại biểu với vai trò là người tham dự và

rời khỏi một cuộc họp đã chuẩn bị hoặc đang hoạt
động. Thao tác sau đây đối với từng người tham dự:

– Gán vào cuộc họp
– Gán vào chỗ ngồi

• Thêm hoặc loại bỏ biểu quyết vào/ra khỏi kịch bản biểu
quyết của một cuộc họp đã chuẩn bị hoặc đang hoạt
động. Thao tác sau đây đối với từng biểu quyết:

– Gán vào kịch bản biểu quyết
– Định nghĩa biểu mẫu biểu quyết để sử dụng



– Định nghĩa bộ câu trả lời cho biểu quyết để sử dụng
– Định nghĩa thiết lập 100% cho biểu quyết

• Cập nhật thông tin biểu quyết trong kịch bản biểu
quyết của một cuộc họp đã chuẩn bị hoặc đang hoạt
động

• Ví dụ vê ̀ mã nguồn C‑Sharp và hướng dẫn phát triển
phần mềm mở rộng có trên DVD DCN‑SW-E

Giấy phép DCN‑SWAPI-E cho phép bên thứ ba giao tiếp
với phần mềm DCN‑SW-E. Để có thể sử dụng chức năng
DCN‑SW-E mở rộng, như Quản Lý Micrô (DCN‑SWMM-
E), Cơ Sở Dữ Liệu Đại Biểu (DCN‑SWDB-E) hoặc Biểu
Quyết (Kiểu Nghị Viện DCN‑SWPV-E hoặc Biểu Quyết
Nhiều Lựa Chọn DCN‑SWMV-E) thông qua API yêu cầu
phải có giấy phép DCN‑SW-E phù hợp.

Bao gồm bộ phận

Số
lượng

Thành phần

1 Email có thông tin kích hoạt giấy phép

Thông số kỹ thuật

DCN NG: DCN-SW-E Cần phải có DCN-SW-E trước khi
bạn có thể sử dụng giấy phép này

Thông tin đặt hàng

Giấy phép API DCN-SWAPI-E
API của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp theo. Bật
các ứng dụng bên thứ ba để kiểm soát, sửa đổi, thêm,
loại bỏ và cập nhật một tập hợp con dữ liệu cấu hình và
điều khiển DCN SW-E. Được sử dụng với mô-đun Phần
Mềm Hội Nghị DCN SW-E.
Mã đơn hàng DCN-SWAPI-E

Tùy chọn phần mềm

Giấy phép phần mềm Mô-đun chính DCN‑SW-E
Mô-đun chính của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp
theo, một nền tảng để chạy tất cả các mô-đun của phần
mềm hội nghị khác, mã cấp phép điện tử.
Mã đơn hàng DCN-SW-E

Giấy phép Phần Mềm Quản Lý Micrô DCN-SWMM-E
Quản lý micrô của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp
theo để kiểm soát danh sách người phát biểu, danh
sách yêu cầu và phản hồi cũng như thời gian phát biểu.
Được sử dụng với DCN‑SW-E.
Mã đơn hàng DCN-SWMM-E

Giấy phép Cơ sở dữ liệu đại biểu DCN-SWDB-E
Cơ sở dữ liệu đại biểu của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ
Tiếp theo. Được sử dụng với DCN‑SW-E.
Mã đơn hàng DCN-SWDB-E

Giấy phép Biểu quyết kiểu nghị viện DCN-SWPV-E
Biểu quyết kiểu nghị viện của phần mềm hội nghị DCN
Thế hệ Tiếp theo để cấu hình và kiểm soát biểu quyết.
Được sử dụng với DCN‑SW-E. DCN‑SWDB-E bắt buộc
cho các kết quả biểu quyết cá nhân.
Mã đơn hàng DCN-SWPV-E
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