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u Streaming XML untuk memudahkan pemrosesan dan
pencatatan log

u Antarmuka pada aplikasi klien video menampilkan
data rapat menggunakan layar video atau proyektor
video

u Aplikasi klien video tersedia pada DCN‑SW DVD

u Contoh kode sumber C‑Sharp tersedia pada
DCN‑SW DVD

u Manual pengembangan perangkat lunak tersedia

Conference Software Streaming Meeting Data adalah
antarmuka yang menyediakan data rapat seperti
pembicara saat ini, daftar permintaan, hasil voting, dan
informasi lain pada layar video atau proyektor video.

Ikhtisar Sistem

Tidak seperti modul perangkat lunak konferensi
lainnya, Conference Software Streaming Meeting Data
tidak memerlukan interaksi pengguna apa pun
terhadap operator; modul ini terdiri atas antarmuka
perangkat lunak dari Conference Software Server bagi
berapa pun aplikasi klien.
Antarmuka terdiri dari streaming yang berisi data rapat
dalam format XML. Tiap kali sebuah aktivitas (misalnya
mikrofon on/off, voting dimulai/selesai) berlangsung
maka data dikirimkan melalui XML stream.
Streaming ini bisa diambil dengan aplikasi klien video
yang dihubungkan dengan layar video atau proyektor
video untuk menampilkan data rapat.
Konten dari masing-masing streaming bisa ditetapkan
secara bebas sehingga masing-masing klien perangkat
lunak PC hanya menerima data rapat yang dibutuhkan.
Streaming terlindung berarti bahwa hanya PC yang
diizinkan oleh klien perangkat lunak yang bisa
menerima streaming tersebut.

Fungsi

Berbagai macam aktivitas bisa di-streaming. Item
utama adalah:

• Memulai/Menghentikan Rapat, daftar pembicara,
daftar permintaan, hasil voting baik individu dan total,
delegasi peserta.

• Filter tersedia untuk mendefinisikan konten dari
streaming; misalnya. jika hanya aktivitas voting yang
dibutuhkan dalam streaming maka informasi lainnya
bisa disaring keluar.

• Aktivitas yang ada diantrekan sebelum dikirimkan ke
streaming. Panjang antrean tersebut dapat ditentukan
dengan bebas.

• Otorisasi klien dikontrol dengan daftar alamat IP yang
diperbolehkan. Klien dengan alamat IP yang tak
diketahui tidak akan dapat menerima streaming.

• Contoh kode sumber C‑Sharp dan manual
pengembang perangkat lunak tersedia pada DCN‑SW
DVD



informasi Pemesanan

DCN‑SWSMD Conference Software Streaming Meeting
Data
Data pertemuan streaming perangkat lunak konferensi
DCN Next Generation untuk menyediakan data seperti
pembicara aktif, daftar permintaan, hasil voting, dan
informasi lain di layar video atau proyektor video.
Untuk dipakai dengan DCN‑SW.
Nomor Pesanan DCN-SWSMD

DCN‑SWSMD‑E Conference Software Streaming Meeting
Data E‑code
Data pertemuan streaming perangkat lunak konferensi
DCN Next Generation untuk menyediakan data seperti
pembicara aktif, daftar permintaan, hasil voting, dan
informasi lain di layar video atau proyektor video.
Untuk dipakai dengan DCN‑SW. E-code.
Nomor Pesanan DCN-SWSMD-E

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‑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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