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u Verzoek om langzaam spreken

u Hulpverzoek van deelnemers en tolken

De module Berichtendistributie laat de operator of
voorzitter weten dat een tolk de deelnemers aan de
vergadering heeft verzocht langzaam te spreken.
Tevens geeft deze module verzoeken om hulp van
deelnemers of tolken door aan de bode.
De verzoeken om langzaam spreken en hulp worden
weergegeven in de operator-applicatie.

Functies

Verzoek om langzaam spreken
Wanneer de deelnemers aan een vergadering te snel
spreken, doet een tolk een verzoek om langzaam
spreken. Dit verzoek wordt weergegeven in de
operator-applicatie die wordt gebruikt door een
operator of voorzitter.
Nadat het verzoek is ontvangen, kan de voorzitter de
sprekers vragen of ze langzamer willen spreken. Om
privacy-redenen is niet zichtbaar welke tolk het
verzoek heeft gedaan.

Hulpverzoek
Als een deelnemer of tolk hulp nodig heeft tijdens een
vergadering, kan een hulpverzoek worden gedaan. Via
de synoptische indeling van de operator-applicatie kan

de bode zien welke deelnemer of tolk hulp nodig
heeft. De bode markeert dan het verzoek met "in
behandeling".
Nadat de deelnemer of tolk is geholpen, markeert de
bode het hulpverzoek als "voltooid".

Bericht
De functies verzoek om langzaam spreken en
verzoek om hulp werken alleen in combinatie met
DCN-SWSI-E.

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-SWMD-E Licentie voor bericht-distributie

DCN Next Generation conferentiesoftware
berichtendistributie. Moet worden gebruikt in
combinatie met DCN-SW-E. Verzoek om 'langzaam
spreken' en 'hulp' vereist ook DCN‑SWSI-E.
Bestelnummer DCN-SWMD-E
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