
 

Systemy komunikacji | DCN‑SWDB Baza danych uczestników oprogramowania konferencyjnego

DCN‑SWDB Baza danych uczestników
oprogramowania konferencyjnego

 

www.boschsecurity.pl

 

 

      

u Wyczerpujące informacje z bazy danych na temat
wszystkich uczestników

u Możliwość ponownego wykorzystania danych na
wielu zebraniach

u Możliwość zdefiniowania autoryzacji głosowania i
mikrofonu dla każdego uczestnika

Baza danych uczestników oprogramowania
konferencyjnego DCN‑SWDB pozwala użytkownikom
na stworzenie obszernej bazy danych informacji
związanych z uczestnikami. Na etapie
przygotowywania zebrania osoby biorące w nim udział
mogą zostać przypisane do niego jako uczestnicy.
Zaletą tej metody jest to, że dane uczestników wielu
zebrań trzeba wprowadzić tylko raz i mogą oni zostać
przypisani do każdego żądanego zebrania bez
konieczności wprowadzania tych samych danych
uczestnika za każdym razem.

Podstawowe funkcje

Baza danych
Wszystkie informacje są wprowadzane za
pośrednictwem aplikacji konfiguracyjnej przed lub
podczas konferencji. Dla każdego uczestnika
konferencji można sporządzić pokaźny zestaw danych.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników
(nazwisko, kraj pochodzenia, grupa, język stosowany
na wyświetlaczu uczestnika itp.) mogą być
wielokrotnie wykorzystywane - nie ma konieczności
ponownego ich wprowadzania przy każdym spotkaniu.

Na etapie przygotowania zebrania możliwe jest
udzielenie lub odmowa poszczególnym uczestnikom
autoryzacji dla mikrofonu i głosowania; zdefiniować
można również wagę głosu.

Wprowadzanie danych
Wszystkie dane uczestnika wprowadza się za pomocą
aplikacji konfiguracyjnej. Dla niektórych pozycji (imię,
nazwisko) jedynym ograniczeniem jest liczba
wprowadzanych znaków. Dla innych pozycji (kraj,
grupa itd.) wprowadzane informacje można łatwo
wybrać z listy opcji wyświetlonej przez system. Ta lista
opcji jest automatycznie kontrolowana przez system.
W momencie, gdy użytkownik wprowadza tekst, jest
on automatycznie dodawany do listy.

Uprawnienia użytkownika
Definiując odpowiednie uprawnienia użytkownika
można utworzyć kliencki komputer PC służący do
wprowadzania danych uczestnika. Taki komputer
można ustawić w lobby sali konferencyjnej, gdzie
osoba odpowiedzialna za rejestrację będzie mogła
wprowadzać dane uczestnika i przypisywać go do
żądanego zebrania.



Dołączone części

Ilość Element

1 Kod autoryzacji

Zamówienia - informacje

DCN‑SWDB Baza danych uczestników oprogramowania
konferencyjnego
Baza danych uczestników oprogramowania
konferencyjnego systemu DCN Next Generation. Do
stosowania z DCN‑SW.
Numer zamówienia DCN-SWDB

Programy

DCN‑SWDB‑E Elektroniczny kod do bazy danych delega-
tów oprogramowania konferencyjnego
Baza danych uczestników oprogramowania
konferencyjnego systemu DCN Next Generation. Do
stosowania z DCN‑SW, elektroniczny kod autoryzacji.
Numer zamówienia DCN-SWDB-E
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