
 

Konferenční systémy | DCN-SWMV Modul vícenásobného hlasování konferenčního softwaru

DCN-SWMV Modul vícenásobného
hlasování konferenčního softwaru

 

www.boschsecurity.cz

 

 

      

u Úplné řízení parlamentních hlasování, průzkumů
veřejného mínění a reakcí publika operátorem

u Rozsáhlé možnosti pro přípravu návrhů

u Výstup výsledků hlasování pro tiskárny

u Široká řada možností pro parametry týkající se
hlasování

Modul vícenásobného hlasování konferenčního
softwaru DCN‑SWMV je softwarový modul navržený
pro řízení a přípravu parlamentních hlasování,
průzkumů veřejného mínění a reakcí publika.

Funkce

Příprava hlasování

Použití
Software pokrývá řadu funkcí, včetně přípravy
hlasování, zadávání parametrů týkajících se hlasování a
zahájení a řízení hlasování.



Hlasování se připravuje v konfigurační aplikaci, zatímco
k zahájení hlasování a zobrazení jeho výsledků se
používá aplikace operátora.

Hlasování
Hlasování je volitelnou součástí každé položky agendy.
Hlasování se může skládat z řady návrhů nebo
podnětů, o nichž se bude jednotlivě hlasovat.
Příprava hlasování se provádí ve dvou krocích. Za prvé
je potřebné definovat šablonu. Šablona obsahuje
obecnější nastavení, jako jsou automatický tisk,
utajení, většina a mnoho dalších. Za druhé lze vytvořit
jednotlivé hlasování. Nyní je nutné stanovit číslo,
předmět hlasování, šablonu a sadu odpovědí. Je
rovněž možné určit odkaz na dokument, který lze
aktivovat z aplikace operátora. Tento dokument lze
použít jako zdroj dodatečných informací pro konkrétní
hlasování.

Parlamentní hlasování
Při parlamentním hlasování hlasují účastníci o návrhu.
S návrhem mohou souhlasit (Ano), nebo nesouhlasit
(Ne), popř. zůstat nestranní (Zdržel se). Rovněž
nemusí hlasovat vůbec (Nehlasoval). Využít lze
i zvláštní typ parlamentních hlasování, kdy je jako
čtvrtá možnost k dispozici DNPV. DNPV značí, že
delegát se hlasování zúčastnit nechce.

Hlasování na základě reakce publika
Při hlasování na základě reakce publika se zjišťuje
názor účastníků na tvrzení. Ke zjištění míry souhlasu
účastníků s tvrzením se využívá systém hodnocení. Na
výběr je z pěti odpovědí: Zcela proti (--), Proti (-),
Neutrální (0), Pro (+) a Zcela pro (++).

Průzkum veřejného mínění
Při průzkumu veřejného mínění vybírají účastníci z pěti
odpovědí: 1, 2, 3, 4 a 5.

Šablona hlasování

Operátor
Operátor vybere požadované hlasování ze seznamu
připravených hlasování a zahájí je. Účastníci mohou
použít své jednotky k zaznamenání hlasů. Operátor má
úplnou kontrolu nad hlasovací procedurou a může

hlasování kdykoli zastavit nebo přerušit. Je také možné
zahájit hlasování, které nebylo předem připraveno
(hlasování ad hoc).

Zobrazení
Softwarový program nabízí možnost zobrazení
odevzdaných odpovědí a konečného výsledku
hlasování na obrazovkách počítačů. Výsledky hlasování
se mohou zobrazit na volitelných delegátských
jednotkách vybavených displejem. K dispozici je také
funkce pro automatický tisk výsledků hlasování, jakmile
je hlasování dokončeno.
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Informace o objednání

DCN-SWMV Modul vícenásobného hlasování konferenč-
ního softwaru
Modul vícenásobného hlasování konferenčního
softwaru systému DCN Next Generation umožňuje
konfigurovat a ovládat parlamentní průzkum veřejného
mínění a hlasování na základě reakce publika, pro
použití s řešeními DCN‑SW, pro jednotlivé výsledky
hlasování je nezbytný modul DCN‑SWDB.
Číslo objednávky DCN-SWMV

DCN-SWMV-E Elektronický kód pro modul vícenásobné-
ho hlasování konferenčního softwaru
Modul vícenásobného hlasování konferenčního
softwaru systému DCN Next Generation umožňuje
konfigurovat a ovládat parlamentní průzkum veřejného
mínění a hlasování na základě reakce publika, pro
použití s řešeními DCN‑SW, pro jednotlivé výsledky
hlasování je nezbytný modul DCN‑SWDB, elektronický
autorizační kód.
Číslo objednávky DCN-SWMV-E

DCN‑SW Hlavní modul konferenčního softwaru
Hlavní modul konferenčního softwaru systému DCN
Next Generation, platforma pro spouštění všech
ostatních modulů konferenčního softwaru.
Číslo objednávky DCN-SW

DCN‑SW‑E Elektronický kód pro hlavní modul konferenč-
ního softwaru
Hlavní modul konferenčního softwaru systému DCN
Next Generation, platforma pro spouštění všech
ostatních modulů konferenčního softwaru, elektronický
autorizační kód.
Číslo objednávky DCN-SW-E

DCN‑SWDB Modul databáze delegátů konferenčního
softwaru
Modul databáze delegátů konferenčního softwaru
systému DCN Next Generation. Pro použití s řešeními
DCN‑SW.
Číslo objednávky DCN-SWDB
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DCN‑SWDB‑E Elektronický kód pro modul databáze de-
legátů konferenčního softwaru
Modul databáze delegátů konferenčního softwaru
systému DCN Next Generation. Pro použití s řešeními
DCN‑SW, elektronický autorizační kód.
Číslo objednávky DCN-SWDB-E
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