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u Registrasi Kehadiran menggunakan kartu ID dengan
atau tanpa kode PIN atau tombol kehadiran

u Kontrol Akses menggunakan kartu ID dengan atau
tanpa kode PIN

u Seluruh data tersedia seketika pada operator

u Fungsi cetak untuk mereproduksi data

Perangkat lunak Attendance Registration & Access
Control digunakan untuk mendaftarkan kehadiran
delegasi pada rapat konferensi dan untuk mengontrol
akses terhadap fasilitas konferensi dalam ruang
konferensi.

Fungsi

Fungsionalitas perangkat lunak Attendance
Registration & Access Control dapat dibedakan
menjadi dua kategori:

Registrasi Kehadiran:
Memungkinkan penetapan persyaratan masuk yang
harus dipenuhi oleh delegasi sebelum masuk ke
pertemuan. Secara umum hal ini berarti bahwa
delegasi harus memasukkan kartu ID ke dalam
pembaca kartu, baik saat masuk ke rapat atau pada
unit konferensi. Registrasi pada unit konferensi dapat
juga dilakukan dengan menekan tombol ‘Hadir’.
Dapat pula menampilkan daftar seluruh delegasi yang
‘hadir’ dan ‘tidak hadir’ di layar, dan mencetak di atas
kertas.

Kontrol Akses:
Pengaturan yang dikhususkan untuk Pendaftaran
Kehadiran ini bisa digunakan untuk mengontrol akses.
Ini berarti bahwa meskipun delegasi bisa masuk ke
rapat, mereka tidak dapat menggunakan fasilitas unit
konferensi apa pun (misalnya mikrofon dan voting)
tanpa persyaratan akses. Akses dikontrol melalui kartu
ID atau tanpa kode PIN (tempat duduk bebas).
Terdapat opsi di mana delegasi mendaftarkan
kehadiran di pintu masuk menggunakan pembaca
kartu ID, dan unit konferensi spesifik disediakan bagi
mereka (penataan tempat duduk tetap).
Kontrol akses dapat dilakukan pada unit konferensi
hanya dengan kartu identitas atau tanpa kode PIN atau
hanya dengan menggunakan kode PIN. (penataan
tempat duduk tetap).

informasi Pemesanan

DCN‑SWAT Conference Software Attendance & Access
Registrasi kehadiran dan kontrol akses perangkat lunak
konferensi DCN Next Generation di ruang konferensi.
Untuk dipakai dengan modul perangkat lunak DCN‑SW
dan DCN‑SWDB.
Nomor Pesanan DCN-SWAT



DCN‑SW Conference Software Main Module
Modul utama perangkat lunak konferensi DCN Next
Generation, sebuah platform untuk menjalankan
semua modul perangkat lunak konferensi lainnya.
Nomor Pesanan DCN-SW

DCN‑SW‑E Conference Software Main Module E‑code
Modul utama perangkat lunak konferensi DCN Next
Generation, sebuah platform untuk menjalankan
semua modul perangkat lunak Konferensi lainnya, kode
otorisasi elektronik.
Nomor Pesanan DCN-SW-E

DCN‑SWDB Conference Software Delegate Database
Basisdata delegasi perangkat lunak konferensi DCN
Next Generation. Untuk dipakai dengan DCN‑SW.
Nomor Pesanan DCN-SWDB

DCN‑SWDB‑E Conference Software Delegate Database
E-code
Basisdata delegasi perangkat lunak konferensi DCN
Next Generation. Untuk dipakai dengan DCN‑SW, kode
otorisasi elektronik.
Nomor Pesanan DCN-SWDB-E
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