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u Laaja tietokanta osallistujien tietoja varten

u Osallistujan tietojen käyttäminen uudelleen useissa
eri kokouksissa

u Äänestys- ja mikrofonivaltuutuksen määrittäminen
kullekin osallistujalle erikseen

DCN‑SWDB-E, Conference Software -
osallistujatietokannan avulla käyttäjät voivat koota
laajan, osallistujatiedot sisältävän tietokannan.
Kokouksen valmisteluvaiheessa käyttäjät voidaan
määrittää kokoukseen osallistujiksi. Tämän
menetelmän etuna on se, että useaan kokoukseen
osallistuvat käyttäjät voidaan kirjata vain kerran ja sen
jälkeen heidät voidaan määrittää mihin tahansa
kokoukseen niin, ettei tietoja tarvitse määrittää alusta
alkaen uudelleen.

Toiminnot

Tietokanta
Kaikki tiedot määritetään määrityssovelluksella ennen
konferenssia tai sen aikana. Jokaisesta konferenssin
osallistujasta voidaan määrittää runsaasti tietoja.
Osallistujan tiedot, kuten nimi, maa, osallistujaryhmä
ja keskusteluyksikön näyttökieli, voidaan määrittää vain
kerran ja käyttää uudelleen useissa eri kokouksissa.
Kokousta valmisteltaessa yksittäisille osallistujille
voidaan myöntää oikeus käyttää mikrofonia tai heiltä
voidaan estää mikrofonin käyttö. Myös äänestysoikeus
ja äänen painoarvo voidaan määrittää.

Tietojen syöttö
Kaikki osallistujien tiedot määritetään
määrityssovelluksen avulla. Joidenkin tietojen osalta
(etunimi, sukunimi) ainoa rajoitus on merkkien määrä.
Joissakin tiedoissa (kuten maassa ja ryhmässä)
vaihtoehto voidaan valita järjestelmän ehdottamista
vaihtoehdoista. Järjestelmä hallitsee tätä
vaihtoehtojen luetteloa automaattisesti. Kun käyttäjä
määrittää tekstiä, se lisätään luetteloon
automaattisesti.

Käyttöoikeudet
Osallistujatiedot sisältävä asiakastietokone voidaan
luoda määrittämällä oikeat käyttöoikeudet. Tämä
asiakastietokone voidaan sijoittaa kongressikeskuksen
aulaan, jossa rekisteröitymisistä vastaava henkilö voi
kirjata osallistujien tiedot ja ohjata osallistujat oikeisiin
kokoustiloihin.

Mukana toimitettavat osat

Määrä Osa

1 Sähköpostiviesti, joka sisältää lisenssin aktivointitiedot



Tekniset tiedot

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E on pakollinen, ennen
kuin tätä lisenssiä voi käyttää

Tilaustiedot

DCN-SWDB-E, osallistujatietokannan lisenssi
DCN Next Generation -konferenssiohjelmiston
osallistujatietokanta. Käytetään yhdessä DCN‑SW-E:n
kanssa.
Tilausnumero DCN-SWDB-E
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