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Mô-đun phần mềm Đăng ký Tham dự và Kiểm soát Truy
cập được sử dụng để đăng ký tham dự của đại biểu trong
hội nghị và để kiểm soát quyền truy cập các phương tiện
của hội nghị trong phòng hội nghị.
Chức năng
Chức năng của phần mềm Đăng ký Tham dự và Kiểm
soát Truy cập rơi vào hai nhóm sau:
Đăng ký tham dự:
Có thể chỉ rõ các yêu cầu vào phòng họp mà các đại
biểu phải đáp ứng trước khi vào họp. Thông thường đại
biểu phải đưa thẻ ID vào đầu đọc thẻ, tại cửa vào phòng
họp hoặc tại thiết bị hội nghị. Cũng có thể thực hiện
đăng ký tại thiết bị hội nghị bằng cách bấm nút ‘Hiện
diện’.
Có thể hiển thị trên màn hình danh sách tất cả những
đại biểu ‘có mặt’ và ‘vắng mặt’ và in ra bản in.
Kiểm soát Truy cập:
Có thể sử dụng các thiết đặt được chỉ định cho Đăng ký
Tham dự để kiểm soát truy cập. Điều này có nghĩa là
mặc dù các đại biểu có thể vào họp, nhưng họ không thể
sử dụng bất kỳ phương tiện nào của hội nghị (như micrô
và biểu quyết) nếu không có yêu cầu truy cập. Truy cập
được kiểm soát bằng thẻ ID, có hoặc không có mã PIN
(chỗ ngồi tự do). Có một tùy chọn để đại biểu đăng ký

u

Đăng ký Tham dự bằng thẻ ID có hoặc không có mã
PIN hoặc nút hiện diện

u

Kiểm soát Truy cập bằng thẻ ID có hoặc không có mã
PIN hoặc chỉ với mã PIN

u

Toàn bộ dữ liệu sẵn có ngay lập tức đối với nhân viên
vận hành

u

Chức năng in để tái tạo dữ liệu

tham dự tại cửa vào thông qua đầu đọc thẻ ID và một
thiết bị hội nghị cụ thể được đặt dành cho họ (chỗ ngồi
cố định).
Có thể thực hiện việc kiểm soát truy cập trên thiết bị hội
nghị chỉ với thẻ ID có hoặc không có mã PIN hoặc chỉ
bằng mã PIN (chỗ ngồi cố định).
Bao gồm bộ phận
Số
lượng
1

Thành phần
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 tham dự và truy cập DCN‑SWAT-E

Đăng ký tham dự và kiểm soát truy cập của phần mềm
hội nghị DCN Thế hệ Tiếp theo trong phòng hội nghị.
Được sử dụng với các mô-đun phần mềm DCN‑SW-E và
DCN‑SWDB-E.
Mã đơn hàng DCN-SWAT-E
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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
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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

