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u Informasi database menyeluruh untuk seluruh
delegasi

u Penggunaan kembali informasi delegasi lintas rapat

u Mendefinisikan voting dan otorisasi mikrofon untuk
masing-masing peserta individual

DCN‑SWDB-E Conference Software Delegate Database
memungkinkan pengguna mengumpulkan database
menyeluruh tentang informasi terkait delegasi. Selama
tahap persiapan pertemuan, delegasi bisa ditugaskan
menghadiri rapat sebagai peserta. Keuntungan metode
ini yaitu delegasi yang berpartisipasi dalam sejumlah
rapat hanya perlu dimasukkan satu kali dan bisa
ditugaskan pada rapat yang diinginkan tanpa
memasukkan informasi delegasi yang sama lagi.

Fungsi

Database
Keseluruhan informasi dimasukkan melalui aplikasi
konfigurasi, sebelum atau selama pelaksanaan
konferensi. Sejumlah besar data dapat ditentukan
untuk masing-masing peserta konferensi. Seluruh
informasi spesifik delegasi seperti: nama delegasi, asal
negara delegasi, kelompok delegasi, dan bahasa yang
ditampilkan pada unit delegasi, dapat digunakan ulang
dan tidak perlu dimasukkan ulang untuk setiap rapat.
Pada saat persiapan rapat, pengguna dapat
mengabulkan atau menolak otorisasi terhadap delegasi
individu dalam rapat spesifik untuk penggunaan
mikrofon dan voting; selain itu bobot voting dapat
didefinisikan.

Input Data
Seluruh informasi delegasi dimasukkan lewat aplikasi
konfigurasi. Untuk beberapa entri (nama depan, nama
belakang) satu-satunya pembatasan adalah jumlah
karakter yang dimasukkan. Untuk entri lain (negara,
grup, dsb.), input dapat dengan mudah dipilih dari
daftar pilihan yang disajikan oleh sistem. Daftar pilihan
ini secara otomatis dikontrol oleh sistem. Ketika
pengguna memasukkan teks maka secara otomatis
teks ini akan ditambahkan pada daftar.

Hak pengguna
Dengan mendefinisikan hak pengguna secara benar
entri informasi delegasi pada PC klien bisa dibuat.
Entri klien ini dapat ditempatkan pada lobi dari
gerbang masuk balai konferensi, di mana petugas
registrasi bisa memasukkan informasi delegasi dan
mengarahkan delegasi untuk menghadiri rapat yang
diinginkan.

Komponen disertakan

Kuantita
s

Komponen

1 Email dengan informasi aktivasi lisensi



Spesifikasi teknis

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E diperlukan agar Anda
dapat menggunakan lisensi ini

Informasi pemesanan

Lisensi database delegasi DCN-SWDB-E
Basisdata delegasi perangkat lunak konferensi DCN
Next Generation. Untuk dipakai dengan DCN‑SW-E.
Nomor pemesanan DCN-SWDB-E
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