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u Solicitação para falar mais devagar

u Solicitação de ajuda dos participantes e intérpretes

O módulo de Distribuição de mensagens indica ao
operador ou anfitrião que um intérprete solicitou que
a tribuna fale mais devagar e também indica ao
usuário que um participante ou intérprete está
solicitando ajuda.
As solicitações para falar mais devagar e de ajuda são
mostradas no aplicativo do operador.

Funções

Solicitação para falar mais devagar
Se a tribuna estiver falando muito rápido durante uma
reunião, um intérprete emite uma solicitação para falar
mais devagar. Essa solicitação é mostrada no
aplicativo do operador usado por um operador ou
anfitrião.
Depois de receber a solicitação, o anfitrião pode
instruir a tribuna a falar mais devagar. Por motivos de
privacidade, não é possível ver qual intérprete emitiu a
solicitação.

Solicitação de ajuda
Se um participante ou intérprete precisar de ajuda
durante uma reunião, uma solicitação de ajuda poderá
ser emitida. O usuário pode ver qual intérprete precisa

de ajuda por meio do layout sinóptico do aplicativo do
operador. Em seguida, o usuário marca a solicitação
como sendo atendida.
Assim que o participante ou intérprete for atendido, o
usuário marcará a solicitação de ajuda como
concluída.

Aviso
As funções Solicitação para falar mais devagar e
Solicitação de ajuda só funcionam em conjunto
com o DCN-SWSI-E.

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença

Especificações técnicas

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E é necessário antes de
poder usar essa licença



Informações sobre pedidos

DCN-SWMD-E Licença de distribuição de mensagens

Distribuição de mensagens do Software de
conferência DCN Next Generation Para utilização com
o DCN-SW-E. As solicitações para falar mais devagar e
de ajuda também requerem o DCN‑SWSI-E.
Número do pedido DCN-SWMD-E
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