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u Thông tin cơ sở dữ liệu toàn diện cho tất cả các đại
biểu

u Sử dụng lại thông tin đại biểu trên nhiều cuộc họp

u Xác định cấp phép micrô và biểu quyết cho từng cá
nhân tham dự

Cơ Sở Dữ Liệu Đại Biểu Phần Mềm Hội Nghị DCN‑SWDB-
E cho phép người dùng biên tập cơ sở dữ liệu toàn diện
chứa thông tin liên quan đến đại biểu. Trong giai đoạn
chuẩn bị họp có thể gán các đại biểu thành người tham
dự cuộc họp. Ưu điểm của phương pháp này là chỉ cần
nhập một lần thông tin về các đại biểu tham dự nhiều
cuộc họp và có thể gán họ cho bất kỳ cuộc họp mong
muốn nào mà không cần nhập lại cùng thông tin đại
biểu đó.

Chức năng

Cơ sở dữ liệu
Toàn bộ thông tin được nhập vào thông qua ứng dụng
cấu hình, trước hoặc trong quá trình thực hiện hội nghị.
Có thể nhập một lượng lớn dữ liệu cho từng người tham
dự hội nghị. Toàn bộ thông tin cụ thể của đại biểu như:
tên đại biểu, quốc gia của đại biểu, nhóm đại biểu và
ngôn ngữ hiển thị của thiết bị dành cho đại biểu, có thể
được sử dụng lại và không cần phải nhập lại cho mọi
cuộc họp.
Trong lúc chuẩn bị họp, có thể cấp phép hoặc từ chối
cấp phép cho từng đại biểu trong một cuộc họp cụ thể
đối với việc sử dụng micrô và biểu quyết; đồng thời cũng
có thể định nghĩa trọng số biểu quyết.

Dữ liệu đầu vào
Toàn bộ thông tin đại biểu được nhập vào thông qua ứng
dụng cấu hình. Với một số mục nhập (họ, tên) hạn chế
duy nhất là số ký tự nhập vào. Đối với các mục nhập
khác (quốc gia, nhóm, v.v.,), có thể dễ dàng chọn dữ liệu
đầu vào từ danh sách các tùy chọn do hệ thống đưa ra.
Danh sách tùy chọn này do hệ thống kiểm soát tự động.
Khi người dùng nhập văn bản, nội dung này được thêm
tự động vào danh sách.

Quyền của người dùng
Bằng cách định nghĩa quyền chính xác của người dùng,
máy tính khách nhập thông tin đại biểu có thể được tạo
ra. Có thể đặt máy tính khách nhập liệu này tại hành
lang của lối vào phòng họp, ở đó nhân viên đăng ký có
thể nhập thông tin đại biểu và gán đại biểu vào cuộc họp
mong muốn.

Bao gồm bộ phận

Số
lượng

Thành phần

1 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
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