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u Registrace přítomnosti pomocí identifikační karty
s kódem PIN nebo bez kódu PIN nebo pomocí
tlačítka přítomnosti

u Řízení přístupu pomocí identifikační karty s kódem
PIN nebo bez kódu PIN nebo pouze pomocí kódu
PIN

u Operátor má okamžitě k dispozici veškerá data

u Tisková funkce pro reprodukci dat

Softwarový modul pro registraci přítomnosti a řízení
přístupu se používá k registraci přítomnosti delegátů
na konferenčním jednání a k řízení přístupu ke
konferenčnímu vybavení v konferenční místnosti.

Funkce

Funkce softwaru pro registraci přítomnosti a řízení
přístupu spadají do dvou kategorií:

Registrace přítomnosti:
Je možné stanovit požadavky pro vstup, které musí
delegáti před vstupem na jednání splnit. Delegáti
obvykle musí zasunout identifikační kartu do čtečky
karet, a to buď u vchodu na jednání, nebo
v konferenční jednotce. Registraci prostřednictvím
konferenční jednotky lze také provést stisknutím
tlačítka „Přítomen“.
Je možné zobrazit na obrazovce seznamy všech
přítomných a nepřítomných delegátů a vytisknout
tištěné kopie.

Řízení přístupu:
Nastavení zadaná pro registraci přítomnosti lze použít
pro řízení přístupu. To znamená, že ačkoli delegáti
mohou vstoupit do prostoru jednání, nemohou použít

žádné z prostředků konferenční jednotky (jako jsou
mikrofon a hlasovací funkce), aniž by splnili požadavky
pro získání přístupu. Řízení přístupu je zajištěno
pomocí identifikačních karet s kódem PIN nebo bez
kódu PIN (volný zasedací pořádek). Existuje možnost,
kdy delegáti zaregistrují přítomnost u vchodu pomocí
čtečky identifikačních karet a poté je pro ně
zpřístupněna konkrétní konferenční jednotka (pevný
zasedací pořádek).
Řízení přístupu lze také provést pouze prostřednictvím
konferenční jednotky pomocí identifikační karty
s kódem PIN nebo bez kódu PIN nebo pouze pomocí
kódu PIN (pevný zasedací pořádek).

Informace o objednání

DCN‑SWAT Konferenční software pro registraci přítom-
nosti a řízení přístupu
Registrace přítomnosti a řízení přístupu v konferenční
místnosti konferenčního softwaru systému DCN Next
Generation. Pro použití se softwarovými moduly
DCN‑SW a DCN‑SWDB.
Číslo objednávky DCN-SWAT



DCN‑SWAT‑E Elektronický kód pro konferenční software
pro registraci přítomnosti a řízení přístupu
Registrace přítomnosti a řízení přístupu v konferenční
místnosti konferenčního softwaru systému DCN Next
Generation. Pro použití se softwarovými moduly
DCN‑SW a DCN‑SWDB, elektronický autorizační kód.
Číslo objednávky DCN‑SWAT-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

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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