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u Συνεδρίαση και ημερήσια διάταξη

u Διαχείριση χρηστών

u Λύση τύπου πελάτη-διακομιστή

u Βελτιστοποιημένη για Microsoft Windows 7

u Διαμόρφωση ρυθμίσεων εκτός σύνδεσης

Η κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN‑SW
χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα στην οποία εκτελούνται
όλες οι άλλες μονάδες λογισμικού συνεδρίων.
Περιλαμβάνονται βασικές λειτουργίες στις οποίες
μπορούν να προστεθούν άλλες ανάλογα με την
απαιτούμενη λειτουργικότητα.

Επισκόπηση συστήματος

Η κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN‑SW είναι
κατασκευασμένη ως λύση τύπου πελάτη-διακομιστή και
αποτελείται από τέσσερα στοιχεία λογισμικού:

• Ο διακομιστής παρέχει τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την παρακολούθηση του συστήματος DCN επόμενης
γενιάς ή του ασύρματου συνεδριακού συστήματος
DCN.

• Η εφαρμογή διαμόρφωσης ρυθμίσεων παρέχει την
εγκατάσταση του συστήματος και την προετοιμασία των
συνεδριάσεων.

• Η εφαρμογή για το χειριστή παρέχει την
παρακολούθηση του συστήματος και τον έλεγχο των
συνεδριάσεων.

• Η εφαρμογή εκτύπωσης παρέχει εκτυπώσεις των
αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών.

Όλες οι εφαρμογές DCN‑SW μπορούν, χωρίς αυτό να
χρειάζεται απαραιτήτως, να εκτελούνται σε ξεχωριστούς
υπολογιστές και να συνεργάζονται απρόσκοπτα μεταξύ

τους. Αυτό καθιστά δυνατή την εκχώρηση της
λειτουργικότητας σε διαφορετικούς χρήστες ή/και
υπολογιστές – για παράδειγμα, μπορεί ένας ή
περισσότεροι χρήστες να διαμορφώνουν τις ρυθμίσεις
και να καταχωρίζουν τους συνέδρους (εφαρμογή
διαμόρφωσης ρυθμίσεων) και ένα άλλο άτομο να
ελέγχει στην πράξη τη συνεδρίαση μέσω ενός
ξεχωριστού υπολογιστή (εφαρμογή για το χειριστή). Το
αρχείο θεματικής βοήθειας παρέχει άμεση υποστήριξη
για όλες τις εφαρμογές.
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1 DCN‑SW Διακομιστής

2 Εφαρμογή εκτύπωσης αποτελεσμάτων ψηφοφοριών

3 Εφαρμογή απομακρυσμένης διαμόρφωσης ρυθμίσεων

4 Εφαρμογή για απομακρυσμένο χειριστή (απαιτείται άδεια χρήσης σε
πολλούς υπολογιστές)

5 Οθόνη αφής

6 Συνδέσεις Ethernet

7 CCU2 (για ένα υπολογιστή)

8 CCU2 (κύρια)

9 Οπτικό δίκτυο Bosch
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CCU2 (εξαρτημένη)

Περιγραφή λειτουργ.

Ο διακομιστής
• Παρακολούθηση και έλεγχος των δεδομένων του

συνεδρίου.
• Εκτελείται στο παρασκήνιο και συνδέει όλες τις

εφαρμογές.
• Στη βάση δεδομένων SQL αποθηκεύονται όλα τα

δεδομένα και οι ρυθμίσεις.
• Έκθεση κατάστασης για τη σύνδεση της βάσης

δεδομένων και τη σύνδεση του συστήματος.
• Καταγραφή σφαλμάτων για γρήγορο διαγνωστικό

έλεγχο.

 

Εφαρμογή διαμόρφωσης ρυθμίσεων

 

• Εύκολη "βήμα προς βήμα" προδιαμόρφωση των
ρυθμίσεων, η οποία την καθιστά εξαιρετικά
εργονομική.

• Διαμόρφωση ρυθμίσεων συστήματος εκτός σύνδεσης.
• Διαχείριση χρηστών από το διαχειριστή του

συστήματος: ορισμός χρηστών και ομάδων χρηστών με
προνόμια ομάδων, όπως δικαιώματα προβολής και
ελέγχου.

• Ρύθμιση του συστήματος από τον υπεύθυνο
εγκατάστασης: ορισμός καθισμάτων και συνοπτικές
διατάξεις.

• Προετοιμασία της συνεδρίασης από το χειριστή:
πρότυπα ψηφοφορίας, συμμετέχοντες σύνεδροι,
εξουσιοδοτήσεις για κάθε συνεδρίαση, ημερήσια
διάταξη, λίστες ομιλητών και δέσμες ενεργειών
ψηφοφορίας.

 

Εφαρμογή για το χειριστή

 

• Πλήρης έλεγχος της συνεδρίασης.
• Βελτιστοποιημένη για χρήση της οθόνης αφής.
• Η τεχνολογία "κορδέλας" παρέχει στο χρήστη μια

γραφική αναπαράσταση όλων των κύριων λειτουργιών,
καθιστώντας πολύ εύκολη τη χρήση.

• Λειτουργικότητα ανάλογα με τα δικαιώματα χρήστη και
την άδεια χρήσης του συστήματος.

• Συνοπτικός έλεγχος μικροφώνων, αποτελέσματα
ψηφοφοριών, ανεξάρτητος έλεγχος της ευαισθησίας
κάθε μικροφώνου, κατάσταση μπαταρίας και
κατάσταση σημάτων.

• Τα σχήματα και οι σκιάσεις συνοπτικής παρουσίασης
έχουν εργονομική σχεδίαση ώστε να βοηθούν τα άτομα
με αχρωματοψία να διακρίνουν τις διάφορες
καταστάσεις.

• Γρήγορες συνδέσεις επιτρέπουν την άμεση μετάβαση
στην εφαρμογή διαμόρφωσης ρυθμίσεων για
προσαρμογή των προδιαμορφωμένων ρυθμίσεων.

 

Εφαρμογή εκτύπωσης
• Αυτόματη εκτύπωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών

Προγραμματισμός

Άδεια
Η DCN‑SW ενεργοποιείται με άδεια χρήσης και
συνοδεύεται από ένα κωδικό εξουσιοδότησης, ο οποίος
συμπεριλαμβάνει το συνοπτικό έλεγχο με τις βασικές
λειτουργίες ελέγχου των μικροφώνων. Η ενεργοποίηση
γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της άδειας χρήσης.
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Η εφαρμογή διαμόρφωσης ρυθμίσεων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τις πρόσθετες άδειες
χρήσης ενώ η εφαρμογή για το χειριστή δεν χρειάζεται
την άδεια χρήσης για τον έλεγχο του συνεδριακού
συστήματος.
Για την εκτέλεση της εφαρμογής για το χειριστή σε
ξεχωριστό υπολογιστή, απαιτείται το λογισμικό
DCN‑SWMPC.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 Το DVD περιλαμβάνει:

 DCN‑SW Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων

 Κωδικός εξουσιοδότησης, συμπεριλαμβάνει το συνοπτικό
έλεγχο

 Οδηγός εγκατάστασης, ο οποίος μπορεί να εγκαταστήσει
επιλεκτικά όλα τα στοιχεία (Εφαρμογή διακομιστή,
διαμόρφωσης ρυθμίσεων, χειριστή και εκτύπωσης) σε όλες
τις γλώσσες που υποστηρίζονται

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστος αριθμός υπολογιστών
τύπου πελάτη

20

Υποστηριζόμενο λειτουργικό
σύστημα

Windows 7 Home Premium (32
και 64 bit) ή ανώτερα
ή
Windows Vista Home
Premium(32 ή 64 bit) ή ανώτερα
Όλα με τα πιο πρόσφατα service
pack και ενημερώσεις.

Απαιτείται μια ανοιχτή θύρα TCP
για τους υπολογιστές τύπου πελάτη

9461

Προδιαγραφές υπολογιστή  

      CCU για ένα υπολογιστή Επεξεργαστής με δύο πυρήνες
(2,66 GHz) και 2 GByte
εσωτερικής μνήμης για τα
συστήματα με ένα υπολογιστή και
για τον υπολογιστή-διακομιστή στα
συστήματα με πολλούς
υπολογιστές.
Επεξεργαστής δύο πυρήνων (2,66
GHz) και 1 GByte εσωτερικής
μνήμης για τους υπολογιστές-
πελάτες στα συστήματα με πολλούς
υπολογιστές.

      CCU για πολλούς υπολογιστές Επεξεργαστής με τέσσερις
πυρήνες (2,40 GHz) και 2 GByte
εσωτερικής μνήμης για τα
συστήματα με ένα υπολογιστή και
για τον υπολογιστή-διακομιστή στα
συστήματα με πολλούς
υπολογιστές.
Επεξεργαστής δύο πυρήνων (2,66
GHz) και 1 GByte εσωτερικής

μνήμης για τους υπολογιστές-
πελάτες στα συστήματα με πολλούς
υπολογιστές.

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑SW Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων
Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN Επόμενης
γενιάς, πλατφόρμα για τη λειτουργία όλων των
υπόλοιπων μονάδων λογισμικού συνεδρίων.
Αρ. παραγγελίας DCN-SW

Αξεσουάρ λογισμικού

DCN‑SW‑E Ηλεκτρονικός κωδικός για την κύρια μονάδα
λογισμικού συνεδρίων
Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN Επόμενης
γενιάς, πλατφόρμα για τη λειτουργία όλων των
υπόλοιπων μονάδων λογισμικού συνεδρίων,
ηλεκτρονικός κωδικός εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN-SW-E
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Robert Bosch S.A.
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Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
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