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u Valamennyi küldött adatait tartalmazó, átfogó
adatbázis

u A küldöttek adatainak használata több ülésen
keresztül

u Szavazási és mikrofonjogosultságok beállítása
minden egyes résztvevőnél

A DCN-SWDB konferenciaszoftver résztvevői
adatbázisa lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy
a küldöttekkel kapcsolatos információkból átfogó
adatbázist hozzanak létre. Az ülések előkészületi
szakaszában az egyes küldötteket hozzá lehet rendelni
azokhoz ülésekhez, melyeken részt kívánnak venni.
Ennek az eljárásnak az előnye, hogy a több ülésen is
részt vevő küldötteket is csak egyszer kell regisztrálni,
és utána bármikor hozzá lehet adni őket a kívánt
ülésekhez anélkül, hogy újra be kellene vinni az adatait.

Főbb funkciók

Adatbázis
Minden információt a konfigurációs alkalmazásban
lehet megadni, a konferencia előkészületi szakasza
előtt vagy közben. A konferencia minden
résztvevőjéhez nagy mennyiségű adat rendelhető.
Minden, a küldöttekkel kapcsolatos információ -
például a küldött neve, az őt delegáló ország, csoport
és szervezet, a kijelzés nyelve - újra felhasználható, és
nem kell újra beírni minden egyes ülés esetén.

Az ülés előkészítésekor küldöttenként és ülésenként
lehet megadni vagy megtagadni a mikrofonhasználati
vagy a szavazási jogosultságot, továbbá meghatározni
az adott küldött szavazatának súlyát.

Adatbemenet
Minden küldöttinformáció bevitele a konfigurációs
alkalmazásban történik. Egyes adatok (keresztnév,
vezetéknév) csak a beírható karakterek számában
korlátozottak. A többi adat (ország, csoport, stb.)
esetében a rendszer által felkínált opciólistáról lehet
egyszerűen választani. Ezt az opciólistát a rendszer
automatikusan figyeli. Amikor a felhasználó beír egy
szöveget, az automatikusan hozzáadódik a listához.

Felhasználói jogok
A megfelelő felhasználói jogok biztosításával létre lehet
hozni a küldöttek adatainak bevitelére alkalmas
ügyfélszámítógépet. Ezt a regisztrációs
ügyfélszámítógépet el lehet helyezni a
konferenciaterem folyosóján, ahol a regisztrációt végző
személy beírhatja a küldöttek adatait és felveheti a
küldöttet az adott ülés résztvevői közé.
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