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u Dòng dữ liệu XML giúp dễ dàng xử lý và ghi nhật ký

u Giao tiếp đến các ứng dụng video máy khách để hiển
thị dữ liệu họp thông qua màn hình video hoặc máy
chiếu video

u Ứng dụng video máy khách có trên DVD DCN‑SW

u Ví dụ về mã nguồn C‑Sharp có trên DVD DCN‑SW

u Có tài liệu hướng dẫn phát triển phần mềm

Chức năng

Có thể tạo dòng dữ liệu cho rất nhiều loại hoạt động.
Các hoạt động chính bao gồm:

• Bắt đầu/Dừng họp, danh sách người phát biểu, danh
sách yêu cầu, kết quả biểu quyết của từng cá nhân và
tổng số, các đại biểu tham dự.

• Có các bộ lọc để xác định nội dung của dòng dữ liệu; ví
dụ: chỉ cần hoạt động biểu quyết trong dòng dữ liệu, tất
cả những thông tin khác có thể được lọc bỏ.

• Các hoạt động sẽ xếp hàng đợi trước khi chúng được
gửi đến dòng dữ liệu. Có thể tự do xác định kích thước
của hàng đợi.

• Việc cấp phép cho máy khách được kiểm soát bởi danh
sách các địa chỉ IP được phép. Các máy khách có địa
chỉ IP không xác định sẽ không thể nhận dòng dữ liệu.

• Ví dụ về mã nguồn C‑Sharp và hướng dẫn phát triển
phần mềm có trên DVD DCN‑SW-E

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

Thông tin đặt hàng

E-code của mô-đun Dòng Dữ liệu Họp của Phần mềm Hội
nghị DCN‑SWSMD
Dòng dữ liệu họp của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ
Tiếp theo dành cho việc cung cấp dữ liệu chẳng hạn như
số người phát biểu hiện tại, danh sách yêu cầu, kết quả
biểu quyết và thông tin khác đến màn hình video hoặc
máy chiếu video. Được sử dụng với DCN‑SW-E.
Mã đơn hàng DCN-SWSMD-E

Tùy chọn phần mềm

Giấy phép phần mềm Mô-đun chính DCN‑SW-E
Mô-đun chính của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp
theo, một nền tảng để chạy tất cả các mô-đun của phần
mềm hội nghị khác, mã cấp phép điện tử.
Mã đơn hàng DCN-SW-E

 


