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u XML-streams voor eenvoudige bewerking en
registratie

u Interface naar video client-applicaties voor de
weergave van vergaderingsgegevens met behulp van
videoschermen of videoprojectoren

u Video client-applicatie beschikbaar op DCN‑SW DVD

u Voorbeeld C‑Sharp broncode beschikbaar op
DCN‑SW DVD

u Handleiding voor software-ontwikkelaars
beschikbaar

De Conferentiesoftwaremodule Streaming Meeting
Data is een interface die videoschermen of
videoprojectoren voorziet van vergaderingsgegevens,
zoals huidige sprekers, lijsten met spreekverzoeken en
uitslagen van stemronden.

Systeemoverzicht

De Conferentiesoftwaremodule voor het streamen van
vergaderingsgegevens vereist, in tegenstelling tot
andere Conferentiesoftwaremodules, geen interactie
van een operator; de module bestaat uit een software-
interface tussen de Conferentiesoftware-server en een
willekeurig aantal client-applicaties.
De interface bestaat uit streams met
vergaderingsgegevens in XML-formaat. Telkens
wanneer een activiteit (bijv. microfoon aan/uit,
stemmen starten/stoppen) plaatsvindt, worden
gegevens verzonden via de XML-stream.
De stream kan worden ontvangen door een video
client-applicatie die is verbonden met een
videoscherm of videoprojector, waarmee de
vergaderingsgegevens worden weergegeven.

De inhoud van elke stream kan vrij worden bepaald,
zodat elke pc-softwareclient alleen de benodigde
vergaderingsgegevens ontvangt.
De streams zijn beveiligd, waardoor ze alleen door
geautoriseerde pc-softwareclients ontvangen kunnen
worden.

Basisfuncties

Er kunnen uiteenlopende activiteiten worden
verzonden via de streams. De belangrijkste hiervan
zijn:

• Vergadering beginnen/beëindigen, sprekerslijst, lijst
met spreekverzoeken, uitslagen van stemronden
(zowel individueel als totalen), deelnemers.

• Er zijn filters beschikbaar waarmee de inhoud van een
stream kan worden bepaald. Als bijvoorbeeld alleen
stemactiviteiten in de stream nodig zijn, kan alle
overige informatie worden gefilterd.

• Activiteiten worden in een wachtrij geplaatst voordat
ze naar de stream worden verzonden. De grootte van
de wachtrijen kan vrij worden bepaald.



• Client-autorisatie wordt geregeld door een lijst met
toegestane IP-adressen. Clients met onbekende IP-
adressen kunnen de stream niet ontvangen.

• C‑Sharp voorbeeldbroncode en handleiding voor
software-ontwikkelaars beschikbaar op DCN‑SW DVD

Bestelinformatie

DCN‑SWSMD Conferentiesoftwaremodule voor het
streamen van vergaderingsgegevens
DCN Next Generation conferentiesoftwaremodule voor
het streamen van vergaderingsgegevens, voor het
verstrekken van gegevens, zoals huidige sprekers, lijst
met spreekverzoeken, uitslagen van stemronden en
andere informatie aan videoschermen of
videoprojectoren. Moet worden gebruikt in combinatie
met DCN-SW.
Opdrachtnummer DCN-SWSMD

DCN‑SWSMD‑E Conferentiesoftware Streamen van ver-
gaderingsgegevens E‑code
DCN Next Generation conferentiesoftwaremodule voor
het streamen van vergaderingsgegevens, voor het
verstrekken van gegevens, zoals huidige sprekers, lijst
met spreekverzoeken, uitslagen van stemronden en
andere informatie aan videoschermen of
videoprojectoren. Moet worden gebruikt in combinatie
met DCN-SW. E-code.
Opdrachtnummer DCN-SWSMD-E

DCN‑SW Hoofdmodule Conferentiesoftware
DCN Next Generation hoofdmodule
conferentiesoftware, een platform voor alle andere
conferentiesoftwaremodules.
Opdrachtnummer DCN-SW

DCN-SWDB-E Conferentiesoftware deelnemersdatabase
E-code
DCN Next Generation conferentiesoftware
deelnemersdatabase. Moet worden gebruikt in
combinatie met DCN-SW, elektronische
autorisatiecode.
Opdrachtnummer DCN-SWDB-E
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