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u Jelenlét-regisztráció PIN-kódos vagy PIN-kód nélküli
azonosítókártyával vagy a jelenlét gomb
használatával

u Beléptetés PIN-kódos vagy PIN-kód nélküli
azonosítókártyával vagy csak PIN-kóddal

u Az összes adat azonnal elérhető a kezelő számára

u Nyomtatás funkció az adatok megjelenítéséhez

A jelenlét- és jogosultságkezelő szoftvermodul a
konferencia résztvevői jelenlétének regisztrálására és a
konferenciateremhez és annak berendezéseihez való
hozzáférés felügyeletére szolgál.

Főbb funkciók

jelenlét- és jogosultságkezelő szoftver funkciói két
nagyobb kategóriába oszthatók:

Jelenlét-regisztráció:
Beállíthatók a résztvevők konferenciaterembe történő
belépési feltételei. Ez általában azt jelenti, hogy a
résztvevők a találkozó színhelyére csak azt követően
léphetnek be, hogy a főbejáratnál vagy a
konferenciaterem bejáratánál elhelyezett
azonosítókártya-olvasóval leolvastatták
azonosítókártyájukat. A regisztráció a
konferenciateremben, a „Jelen” gomb megnyomásával
is lehetséges.
A képernyőn az összes jelen és távol lévő résztvevő
listája megjeleníthető, a listák pedig kinyomtathatók.

Beléptetés:
A jelenlét-regisztrációhoz megadott beállítások a
beléptetéshez is használhatók. Ezt azt jelenti, hogy a
találkozó résztvevői a belépést követően csak akkor
használhatják a különböző konferenciatermi funkciókat
(mint például a mikrofonokat és a szavazást), ha
megfeleltek a beléptetési követelményeknek. A
beléptetés PIN-kódos vagy PIN-kód nélküli
azonosítókártyával történik (szabad ülésrend). A
rendszer úgy is beállítható, hogy a résztvevők
jelenlétüket a bejáratnál elhelyezett azonosítókártya-
olvasónál regisztrálják, ezután pedig speciális
konferenciatermet vehetnek igénybe (megszabott
ülésrend).
A beléptetés a konferenciaterembe csak PIN-kódos
vagy PIN-kód nélküli azonosítókártyával történhet
(megszabott ülésrend).



Rendelési információ

DCN-SWAT Konferenciaszoftver jelenlét- és jogosultság
kezelő modulja
DCN Next Generation konferenciaszoftver jelenlét-
regisztráció és beléptetés-ellenőrző a
konferenciateremben. A DCN-SW és a DCN-SWDB
szoftvermodullal használható.
Rendelésszám DCN-SWAT

DCN‑SWAT‑E konferenciaszoftver jelenlét- és jogosult-
ság kezelő modulja, E‑kód
DCN Next Generation konferenciaszoftver jelenlét-
regisztráció és beléptetés-ellenőrző a
konferenciateremben. A DCN-SW és a DCN-SWDB
szoftvermodullal használható, elektronikus
engedélyezési kód.
Rendelésszám DCN‑SWAT-E

A DCN-SW konferenciaszoftver főmodulja
DCN Next Generation konferenciaszoftver főmodul,
platform az összes többi konferenciaszoftver modul
futtatásához.
Rendelésszám DCN-SW

DCN-SW-E konferenciaszoftver főmodul E-kód
DCN Next Generation konferenciaszoftver főmodul,
platform az összes többi konferenciaszoftver modul
futtatásához, elektronikus engedélyezési kód.
Rendelésszám DCN-SW-E

A DCN-SWDB konferenciaszoftver résztvevői adatbázisa
DCN Next Generation konferenciaszoftver résztvevői
adatbázis. DCN-SW szoftvermodullal használható.
Rendelésszám DCN-SWDB

DCN-SWDB-E konferenciaszoftver résztvevői adatbázis
E-kód
DCN Next Generation konferenciaszoftver résztvevői
adatbázis. DCN-SW szoftvermodullal használható,
elektronikus engedélyezési kód.
Rendelésszám DCN-SWDB-E
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