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u Aanwezigheidsregistratie door middel van ID-kaart
met of zonder pincode, of aanwezigheidsknop

u Toegangscontrole door middel van ID-kaart met of
zonder pincode of door middel van alleen een
pincode

u Alle gegevens onmiddellijk beschikbaar voor de
beheerder

u Afdrukfunctie voor reproductie van gegevens

De softwaremodule Aanwezigheidsregistratie &
Toegangscontrole is bedoeld om de aanwezigheid van
deelnemers van een vergadering te registreren en de
toegang tot de conferentievoorzieningen in de
vergaderruimte te controleren.

Functies

De functionaliteit van de software
Aanwezigheidsregistratie & Toegangscontrole valt in
twee categorieën:

Aanwezigheidsregistratie:
Het is mogelijk de toegangseisen te specificeren
waaraan een conferentiedeelnemer moet voldoen
voordat hij aan de vergadering mag deelnemen.
Meestal moeten deelnemers een ID-kaart in een
kaartlezer steken bij de ingang van de vergaderruimte
of bij de deelnemersunit. De registratie bij de
deelnemersunit kan ook plaatsvinden door op de knop
"Aanwezig" te drukken.
Er kunnen lijsten op het scherm worden weergegeven
van alle aanwezige en afwezige deelnemers en deze
lijsten kunnen worden afgedrukt.

Toegangscontrole:
De voor de aanwezigheidsregistratie gespecificeerde
instellingen kunnen ook worden gebruik voor
toegangscontrole. Dit betekent dat deelnemers
toegang hebben tot de vergaderruimte, maar geen
voorzieningen van de deelnemersunit (zoals de
microfoon en stemfuncties) kunnen gebruiken als ze
niet aan de toegangseisen voldoen. De toegang wordt
gecontroleerd met behulp van ID-kaarten, met of
zonder pincode (vrije zitplaatsen). Er is een
mogelijkheid waarbij de deelnemers hun aanwezigheid
registreren bij de ingang met een ID-kaartlezer, waarna
een specifieke deelnemersunit voor deze deelnemers
beschikbaar wordt gesteld (vaste zitplaatsen).
De toegangscontrole bij de deelnemersunit kan alleen
plaatsvinden met een ID-kaart met of zonder pincode
of met alleen een pincode (vaste zitplaatsen).

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-SWAT-E Licentie aanwezigheid en toegang
DCN Next Generation conferentie software
aanwezigheidsregistratie en toegangscontrole in de
conferentieruimte. Moet worden gebruikt in
combinatie met DCN-SW-E en DCN-SWDB-E
softwaremodules.
Bestelnummer DCN-SWAT-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-SWDB-E Licentie deelnemersdatabase
DCN Next Generation conferentiesoftware
deelnemersdatabase. Moet worden gebruikt in
combinatie met DCN-SW-E.
Bestelnummer DCN-SWDB-E
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