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u Καταχώρηση παρουσίας με τη χρήση της κάρτας
ταυτοποίησης, με ή χωρίς κωδικό PIN, ή με το κουμπί
δήλωσης παρουσίας

u Έλεγχος πρόσβασης με τη χρήση της κάρτας
ταυτοποίησης, με ή χωρίς κωδικό PIN, ή μόνο με
κωδικό PIN

u Όλα τα δεδομένα τίθενται αυτόματα στη διάθεση του
χειριστή

u Λειτουργία εκτύπωσης για αναπαραγωγή των
δεδομένων

Το λογισμικό Καταχώρησης παρουσίας και Ελέγχου
πρόσβασης χρησιμοποιείται για την καταχώρηση της
παρουσίας των συνέδρων σε μια συνεδρίαση και τον
έλεγχο της πρόσβασης στις συνεδριακές εγκαταστάσεις
στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Περιγραφή λειτουργ.

Οι λειτουργίες του λογισμικού Καταχώρησης παρουσίας
και Ελέγχου πρόσβασης εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες:

Καταχώρηση παρουσίας:
Ο χειριστής μπορεί να καθορίζει τις απαιτήσεις εισόδου
που πρέπει να πληρούν οι σύνεδροι πριν εισέλθουν στο
χώρο της συνεδρίασης. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι οι
σύνεδροι πρέπει να εισαγάγουν μια κάρτα ταυτοποίησης
σε μια μονάδα ανάγνωσης καρτών, είτε στην είσοδο της
εγκατάστασης είτε στη συνεδριακή μονάδα. Η
καταχώρηση σε μια συνεδριακή μονάδα μπορεί επίσης
να πραγματοποιηθεί με το πάτημα του κουμπιού
δήλωσης παρουσίας.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης στην οθόνη
λιστών με όλους τους παρόντες και όλους τους απόντες
συνέδρους, καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσης αυτών
των λιστών.

Έλεγχος πρόσβασης:
Οι ρυθμίσεις που ορίζονται για την Καταχώρηση
παρουσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο
πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι οι σύνεδροι
μπορούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση, δεν
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τίποτα από τον εξοπλισμό
της συνεδριακής μονάδας (π.χ. μικρόφωνο ή λειτουργία
ψηφοφορίας), χωρίς να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις
πρόσβασης. Η πρόσβαση ελέγχεται μέσω καρτών
ταυτοποίησης, με ή χωρίς κωδικό PIN (ελεύθερη
επιλογή θέσης). Υπάρχει μια επιλογή, στην οποία οι
σύνεδροι καταχωρούν την παρουσία τους στην είσοδο
χρησιμοποιώντας μια μονάδα ανάγνωσης καρτών
ταυτοποίησης και έπειτα καθίσταται διαθέσιμη για
αυτούς μια συγκεκριμένη συνεδριακή μονάδα
(συγκεκριμένη θέση).
Ο έλεγχος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί στη
συνεδριακή μονάδα μόνο με κάρτα ταυτοποίησης, με ή
χωρίς κωδικό PIN, ή μόνο με κωδικό PIN (συγκεκριμένη
θέση).



Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑SWAT Λογισμικό συνεδρίου - Συμμετοχή και πρό-
σβαση
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς -
καταχώρηση παρουσίας και έλεγχος πρόσβασης στην
αίθουσα συνεδριάσεων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται
με τις μονάδες λογισμικού DCN‑SW και DCN‑SWDB.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWAT

DCN‑SWAT‑E Ηλεκτρονικός κωδικός λογισμικού συν-
εδρίων για καταχώρηση παρουσίας και έλεγχο πρόσβα-
σης
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς -
καταχώρηση παρουσίας και έλεγχος πρόσβασης στην
αίθουσα συνεδριάσεων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται
με τις μονάδες λογισμικού DCN‑SW και DCN‑SWDB,
ηλεκτρονικός κωδικός εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN‑SWAT-E

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

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

DCN‑SWDB Λογισμικό συνεδρίου - Βάση δεδομένων συν-
έδρων
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς - βάση
δεδομένων συνέδρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα DCN‑SW.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWDB

DCN‑SWDB‑E Λογισμικό συνεδρίων - Ηλεκτρονικός κωδι-
κός για τη βάση δεδομένων συνέδρων
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς - βάση
δεδομένων συνέδρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα DCN‑SW, ηλεκτρονικός κωδικός
εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWDB-E
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