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u Datové toky XML pro snadné zpracování a
zaznamenávání

u Rozhraní pro klientské videoaplikace pro zobrazení
dat z jednání pomocí videoobrazovek nebo
videoprojektorů

u Klientská videoaplikace je dostupná na disku DVD se
softwarem DCN‑SW

u Na disku DVD se softwarem DCN‑SW se nachází
příklad zdrojového kódu pro C‑Sharp

u K dispozici je příručka pro softwarové vývojáře

Konferenční software pro přenos dat z jednání
datovým tokem je rozhraní, které poskytuje data
z jednání, jako jsou údaje o právě hovořících řečnících,
seznamy žádostí, výsledky hlasování a další informace,
na videoobrazovkách nebo prostřednictvím
videoprojektorů.

Přehled systému

Konferenční software pro přenos dat z jednání
datovým tokem na rozdíl od dalších modulů
konferenčního softwaru nevyžaduje žádnou
uživatelskou interakci operátora. Obsahuje softwarové
rozhraní ze serveru konferenčního softwaru pro
libovolný počet klientských aplikací.
Rozhraní se skládá z datových toků obsahujících data
z jednání ve formátu XML. Pokaždé, když se uskuteční
nějaká aktivita (např. zapnutí nebo vypnutí mikrofonu,
zahájení nebo ukončení hlasování), jsou odeslána data
prostřednictvím datového toku XML.
Datový tok může být zachycen klientskou
videoaplikací, která je spojena s videoobrazovkou nebo
videoprojektorem a umožňuje zobrazit data z jednání.

Obsah jednotlivých datových toků lze volně definovat,
takže každý počítačový softwarový klient obdrží pouze
požadovaná data z jednání.
Datové toky jsou chráněny tak, aby je mohli přijímat
pouze oprávnění počítačoví klienti.

Funkce

Datové toky lze použít pro velmi rozmanité aktivity.
Mezi hlavní položky patří:

• Zahájení a ukončení jednání, seznam řečníků, seznam
žádostí, výsledky hlasování, jednotlivé i celkové, a
účastnící se delegáti.

• K dispozici jsou filtry umožňující určit obsah datového
toku. V datovém toku mohou být například
vyžadovány pouze aktivity týkající se hlasování a
všechny další informace mohou být odfiltrovány.

• Aktivity jsou před odesláním do datového toku
zařazeny do fronty. Velikost front je volně
definovatelná.

• Oprávnění klientů jsou řízena pomocí seznamu
povolených adres IP. Klienti s neznámými adresami IP
nebudou moci přijímat datový tok.

• Na disku DVD se softwarem DCN‑SW se nachází
příklad zdrojového kódu pro C‑Sharp a příručka pro
softwarové vývojáře



Informace o objednání

DCN‑SWSMD Konferenční software pro přenos dat
z jednání datovým tokem
Přenos dat z jednání datovým tokem konferenčního
softwaru systému DCN Next Generation umožňuje
přenášení dat, jako například informací o hovořících
řečnících, seznamech žádostí, výsledcích hlasování
apod., na videoobrazovky nebo videoprojektory. Pro
použití s řešeními DCN‑SW.
Číslo objednávky DCN-SWSMD

DCN‑SWSMD‑E Elektronický kód pro konferenční soft-
ware pro přenos dat z jednání datovým tokem
Přenos dat z jednání datovým tokem konferenčního
softwaru systému DCN Next Generation umožňuje
přenášení dat, jako například informací o hovořících
řečnících, seznamech žádostí, výsledcích hlasování
apod., na videoobrazovky nebo videoprojektory. Pro
použití s řešeními DCN‑SW. Elektronický kód.
Číslo objednávky DCN-SWSMD-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‑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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