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DCN‑SWAPI-E, toplantıların hazırlanması amacıyla
DCN‑SW-E yapılandırma verilerinin bir alt grubunun
kontrol edilmesi, değiştirilmesi, eklenmesi, kaldırılması
ve güncellenmesi için 3. taraf uygulamaları tarafından
kullanılacak Microsoft.Net bileşenleri olarak işlev
görür. Ayrıca toplantıların kontrol edilmesi için
DCN‑SW-E kontrol işlevinin bir alt grubunu içerir.
Sisteme genel bakış
3. taraf uygulaması, DCN‑SW-E Yapılandırma
Uygulaması ve Çalışma Uygulaması gibi, DCN‑SW-E
Konferans Yazılımı sunucusuna istemci olarak bağlanır.
DCN‑SWAPI-E yoluyla yapılan tüm değişiklikler toplantı
yapılandırmasını ve geçerli olan aktif toplantıyı anında
etkiler.
Halihazırda etkin olan toplantının yapılandırma veya
kontrol verilerine uygulanan tüm değişiklikler, sistemin
çalışma durumuna anında yansıtılır.
İşlevler
DCN‑SWAPI-E'nin, API aracılığıyla sağladığı DCN‑SW-E
kontrol ve yapılandırma işlevleri:
API aracılığıyla kullanılabilen kontrol fonksiyonları:
• DCN sistemi kontrolü:
– Toplantıları durdurma ve başlatma

u

Kontrol DCN toplantısı, oturumu, kongresi ve
oylaması

u

3. taraf sistemleriyle delege ve katılımcı bilgileri
alışverişi ve senkronizasyonu

u

Oy pusulalarının alınması

u

3. taraf sistemleri kimlik kartı kodlama çözümü

u

C‑Sharp kaynak kodu örneği mevcuttur

–
–
–
–

Oturumları durdurma ve başlatma
Katılımcıların mikrofonlarını kontrol etme
Talep ve yanıt listelerini kontrol etme
Hazırlanmış ve plansız oylamaları kontrol etme,
katılımcıları oylamaya davet etme

API aracılığıyla kullanılabilen konfigürasyon
fonksiyonları:
• Delegeleri sisteme ekleme veya sistemden çıkarma.
Bu işlem, her delege için aşağıdakileri kapsar:
– Unvan, ad, ikinci ad ve soyadı tanımlaması
– Kimlik kartı ataması
– Gruba atama (örn. siyasi parti)
– Dil ataması
• Delege bilgilerini güncelleme
• Delege kimlik kartını kodlama (DCN‑SWID-E ile
birlikte)
• Hazırlanmış veya etkin bir toplantıya katılımcı olarak
delege atama veya delegeleri çıkarma. Bu işlem, her
katılımcı için aşağıdakileri kapsar:
– Toplantıya atama
– Koltuğa atama
• Hazırlanmış veya etkin bir toplantının oy pusulasına oy
ekleme veya oy çıkarma. Bu işlem, her oylama için
aşağıdakileri kapsar:
– Oy pusulasına atama
– Kullanılacak oy şablonunu tanımlama
– Kullanılacak oylama yanıtı grubunu tanımlama
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– Oylama %100 ayarını tanımlama
• Hazırlanmış veya etkin bir toplantının oy pusulasındaki
oylama bilgilerini güncelleme
• Örnek C‑Sharp kaynak kodu ve kapsamlı yazılım
geliştirme kılavuzu DCN‑SW-E DVD'sinde bulunabilir

DCN‑SWAP-E lisansı, üçüncü taraf arabirimiyle
DCN‑SW-E yazılımına bağlanılmasını sağlar. API
aracılığıyla Mikrofon Yönetimi (DCN‑SWMM-E), Delege
Veritabanı (DCN‑SWDB-E) veya Oylama (Parlamento
DCN‑SWPV-E veya Çok Oylamalı DCN‑SWMV-E) gibi
genişletilmiş DCN‑SW-E işlevlerini kullanabilmek için
uygun DCN‑SW-E lisansları gerekir.
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Bileşen
Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi

Bu lisansı kullanabilmeniz için
DCN-SW-E gereklidir

Sipariş bilgileri
DCN-SWAPI-E API lisansı

DCN Yeni Nesil konferans yazılımı API. DCN-SW-E
yapılandırması ve kontrol verilerinin bir alt grubunu
kontrol etme, değiştirme, ekleme, kaldırma ve
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Yazılım Seçenekleri
DCN-SW-E Ana modül yazılımı lisansı

DCN Yeni Nesil konferans yazılımı ana modülü, diğer
tüm Konferans yazılımı modüllerini çalıştıran bir
platform, elektronik yetkilendirme kodu.
Sipariş numarası DCN-SW-E

DCN-SWMM-E Mikrofon yönetimi lisansı

Sipariş numarası DCN-SWMM-E
DCN-SWDB-E Delege veritabanı lisansı

DCN Yeni Nesil konferans yazılımı delege veritabanı.
DCN‑SW-E ile kullanılır.

Teknik özellikler
DCN NG: DCN-SW-E

Sipariş numarası DCN-SWAPI-E

Konuşmacı listeleri, talep ve yanıt listeleri ve konuşma
sürelerinin kontrolü için DCN Yeni Nesil konferans
yazılımı mikrofon yönetimi. DCN‑SW-E ile kullanılır.

Birlikte verilen parçalar
Miktar

güncelleme işlemleri için 3. parti uygulamaları
etkinleştirir. DCN SW-E Konferans Yazılımı modülü ile
kullanılır.
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Sipariş numarası DCN-SWDB-E
DCN-SWPV-E Parlamenter oylaması lisansı

Oylama yapılandırma ve kontrolü için DCN Yeni Nesil
parlamento oylaması konferans yazılımı. DCN‑SW-E ile
kullanılır. Ayrı oylama sonuçları için DCN‑SWDB-E
gereklidir.
Sipariş numarası DCN-SWPV-E

