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u XML-virrat helpottavat käsittelyä ja kirjaamista

u Liittymä videosovelluksiin, jotta kokouksen tietoja
voidaan näyttää videonäytöissä tai
videoprojektoreilla

u DCN‑SW DVD sisältää videosovelluksen

u DCN‑SW DVD sisältää C#-esimerkkilähdekoodin

u Ohjelmistokehittäjän opas saatavilla

Conference Software -ohjelmiston kokoustietojen
suoratoisto on liittymä, jolla voidaan näyttää
kokouksen tietoja, esimerkiksi puhuja, pyyntöluettelo,
äänestystulokset ja muita tietoja videonäytöissä tai
videoprojektoreilla.

Järjestelmän yleistiedot

Muista Conference Software -moduuleista poiketen
Conference Software -ohjelmiston kokoustietojen
suoratoisto ei vaadi käyttäjän toimia. Se on
Conference Software -palvelimen liittymä määritettyyn
määrään asiakassovelluksia.
Liittymä koostuu virroista, jotka sisältävät
kokoustietoja XML-muodossa. Jokaisesta toimesta
(esimerkiksi mikrofonin sulkeminen/avaaminen,
äänestyksen aloitus/lopetus) lähetetään tietoja XML-
virrassa.
Videosovellus voi seurata virtaa ja näyttää kokouksen
tiedot siihen liitetyn videonäytön tai videoprojektorin
avulla.
Jokaisen virran sisältö voidaan määrittää erikseen,
jotta jokainen tietokoneen sovellus vastaanottaa vain
tarvittavat kokouksen tiedot.
Virrat on suojattu, mikä tarkoittaa, että vain valtuutetut
sovellukset voivat vastaanottaa virtoja.

Perustoiminnot

Suoratoistossa voidaan näyttää monenlaisia tietoja.
Tärkeimmät tiedot ovat seuraavat:

• Kokouksen aloitus/lopetus, puhujaluettelo,
pyyntöluettelo, yksittäiset ja yhteenlasketut
äänestystulokset, osallistujat.

• Virtojen sisällön määrittämistä varten on suodattimia.
Jos virrassa tarvitaan esimerkiksi vain äänestystietoja,
kaikki muut tiedot voidaan suodattaa pois.

• Toiminnot asetetaan jonoon ennen kuin ne lähetetään
virtaan. Jonojen koot voi määrittää vapaasti.

• Sovelluksen valtuutusta ohjataan sallittujen IP-
osoitteiden luettelolla. Sovellukset, joiden IP-osoitteet
ovat tuntemattomia, eivät voi vastaanottaa virtaa.

• DCN‑SW DVD sisältää C#-esimerkkilähdekoodin ja
ohjelmistokehittäjän oppaan



Tilaustiedot

DCN‑SWSMD, Conference Software, kokoustietojen suo-
ratoisto
DCN Next Generation -konferenssiohjelmisto, jota
käytetään liittymänä haluttaessa näyttää kokouksen
tietoja, esimerkiksi puhuja, pyyntöluettelo,
äänestystulokset ja muita tietoja, videonäytöissä tai
videoprojektoreilla. Käytetään yhdessä DCN‑SW:n
kanssa.
Tilausnumero DCN-SWSMD

DCN‑SWSMD‑E-konferenssiohjelmisto, kokoustietojen
suoratoisto, E‑tunnus
DCN Next Generation -konferenssiohjelmisto, jota
käytetään liittymänä haluttaessa näyttää kokouksen
tietoja, esimerkiksi puhuja, pyyntöluettelo,
äänestystulokset ja muita tietoja, videonäytöissä tai
videoprojektoreilla. Käytetään yhdessä DCN‑SW:n
kanssa. E-tunnus.
Tilausnumero DCN-SWSMD-E

DCN‑SW, Conference Software -päämoduuli
DCN Next Generation -konferenssiohjelmiston
päämoduuli, ympäristö kaikkien muiden
konferenssiohjelmiston moduulien suorittamista
varten.
Tilausnumero DCN-SW

DCN‑SWDB‑E, Conference Software -osallistujatietokan-
ta, E-tunnus
DCN Next Generation -konferenssiohjelmiston
osallistujatietokanta. Käytetään yhdessä DCN‑SW:n
kanssa, sähköinen valtuutustunnus.
Tilausnumero DCN-SWDB-E
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