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u Komplexní databáze informací pro všechny delegáty

u Opakované použití informací o delegátech během
různých jednání

u Stanovení oprávnění pro hlasování a použití
mikrofonu pro každého jednotlivého účastníka

Modul databáze delegátů konferenčního softwaru
DCN‑SWDB umožňuje uživatelům sestavit komplexní
databázi informací týkajících se delegátů. Během fáze
přípravy jednání mohou být delegáti přiřazeni k jednání
jako účastníci. Výhodou této metody je, že delegáty
účastnící se více jednání je potřebné zadat pouze
jednou a lze je přiřadit libovolnému požadovanému
jednání bez opětovného zadávání stejných informací o
delegátovi.

Funkce

Databáze
Veškeré informace se zadávají prostřednictvím
konfigurační aplikace, před konferencemi nebo v jejich
průběhu. Pro každého účastníka konference lze zadat
značné množství dat. Veškeré specifické informace o
delegátech, jako jsou jméno delegáta, země původu
delegáta, skupina delegátů a jazyk zobrazení pro
delegátskou jednotku, lze použít opakovaně a není
potřebné je znovu zadávat pro každé jednání.
Při přípravě jednání je možné jednotlivým delegátům
udělit nebo odepřít oprávnění pro použití mikrofonu a
hlasování pro konkrétní jednání a rovněž lze definovat
váhu pro hlasování.

Vstup dat
Veškeré informace o delegátech se zadávají
prostřednictvím konfigurační aplikace. Pro některé
položky (jméno, příjmení) je jediným omezením počet
zadaných znaků. Pro jiné položky (země, skupina
apod.) lze vstup snadno vybrat ze seznamu možností,
který je poskytován systémem. Tento seznam možností
je automaticky řízen systémem. Když uživatel zadá
text, doplní se tento text automaticky do seznamu.

Uživatelská práva
Stanovením správných uživatelských práv lze vytvořit
počítačového klienta pro vstup informací o delegátech.
Tohoto klienta pro vstup informací lze umístit do
vstupního vestibulu konferenčního sálu, kde může
pracovník provádějící registraci zadávat informace o
delegátech a přiřazovat delegáty požadovaným
jednáním.
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Informace o objednání

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

Softwarové příslušenství

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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