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u XML-adatfolyamok az egyszerű feldolgozáshoz és
naplózáshoz

u Kezelőfelület tárgyalási adatok ügyfélszoftverrel
történő megjelenítéséhez videokijelzőkön vagy
videokivetítőkön.

u A DCN‑SW DVD videó kliensalkalmazást tartalmaz

u A DCN-SW DVD C-Sharp példa forráskódot tartalmaz

u Szoftverfejlesztői útmutatóval

A Conference Software Streaming Meeting Data
(konferenciaadat-kezelő) szoftver olyan kezelőfelület,
mely tárgyalási adatokat (pl. aktuális hozzászólók,
szókérési listák, szavazási eredmények és egyéb
információk) továbbít videokijelzőkre vagy
videokivetítőkre.

Rendszeráttekintés

A Conference Software Streaming Meeting Data
(konferenciaadat-kezelő) szoftvermodulokhoz nincs
szükség kezelői beavatkozásra és felügyeletre: A
konferenciaszoftver kiszolgálójáról bármennyi
ügyfélszoftver kezelőfelülete elérhető.
Az interfész XML formátumú tárgyalási adatokat
tartalmazó adatfolyamokból áll. Bármely tevékenység
(pl. mikrofon be- vagy kikapcsolása, szavazás kezdete/
vége) esetén az interfész az adatokat továbbítja az
XML-adatfolyamon.
A tárgyalási adatok megjelenítéséhez az adatfolyamot
videokijelzőhöz vagy videokivetítőhöz csatlakoztatott
ügyfélszoftver gyűjti be.
Az egyes adatfolyamok tartalma szabadon
meghatározható, így a számítógépes
ügyfélszoftverekhez csak a kívánt tárgyalási adatok
jutnak el.

Az adatfolyamok védettek, azaz csak engedélyezett
számítógépes ügyfélszoftverek férhetnek hozzájuk.

Főbb funkciók

Az adatfolyamok számos különböző tevékenységet
és adatot lefedhetnek. Ezek közül a legfontosabbak:

• Tárgyalás megkezdése/befejezése, felszólalási és
felszólaláskérési listák, szavazási rész- és összesített
eredmények, résztvevők.

• Az adatfolyamok tartalma a rendelkezésre álló
szűrőkkel határozható meg, pl. ha csak a szavazási
adatokra van szükség, az adatfolyamból az összes
egyéb információ kiszűrhető.

• A rendszer a tevékenységeket várólistákba
rendszerezve továbbítja az adatfolyamba. A várólisták
mérete szabadon meghatározható.

• Az ügyféljogosultság megadása engedélyezett IP-
címek listája alapján történik. Ismeretlen IP-című
kliensek nem férhetnek hozzá az adatfolyamokhoz.

• A DCN-SW DVD C-Sharp példa forráskódot és
szoftverfejlesztői útmutatót tartalmaz



Rendelési információ

DCN-SWSMD Konferencia adatkezelő szoftver
A DCN Next Generation konferenciaszoftver
értekezletadatokat, mint az aktuális hozzászólók,
szókérési listák, szavazási eredmények és egyéb
információk, továbbít videokijelzőkhöz vagy
videokivetítőkhöz. DCN-SW szoftvermodullal
használható.
Rendelésszám DCN-SWSMD

DCN‑SWSMD‑E konferenciaszoftver adatkezelő modulja,
E‑kód
A DCN Next Generation konferenciaszoftver
értekezletadatokat, mint az aktuális hozzászólók,
szókérési listák, szavazási eredmények és egyéb
információk, továbbít videokijelzőkhöz vagy
videokivetítőkhöz. DCN-SW szoftvermodullal
használható. E-kód.
Rendelésszám DCN-SWSMD-E

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

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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