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u Base de dados abrangente com informação de todos
os delegados

u Reutilização da informação do delegado para outras
reuniões

u Definir a autorização para a votação e microfone
para cada participante individual

O software de conferência para base de dados de
delegados DCN‑SWDB, permite aos utilizadores
compilar uma base de dados abrangente de
informações relativas aos delegados. Durante a fase de
preparação da reunião os delegados podem ser
nomeados como participantes da reunião. A vantagem
deste método é que os delegados que participem em
várias reuniões apenas necessitam de ser registados
uma vez, podendo ser nomeados para qualquer
reunião sem que seja necessário introduzir novamente
a informação relativa ao delegado.

Funções

Base de dados
Todas as informações são registadas através da
aplicação de configuração, antes da ou durante a
conferência. É possível especificar um número
considerável de dados para cada conferencista. Toda a
informação específica dos delegados, como nome do
delegado, país do delegado, grupo do delegado e o
idioma da unidade de visualização do delegado, pode
ser reutilizada sem necessidade de reintrodução a
cada reunião.

Na preparação da reunião é possível dar ou recusar
autorização para uso do microfone e o uso de voto a
delegados individuais numa reunião específica; o peso
do voto também pode ser definido.

Introdução de dados
Toda a informação relativa aos delegados é
introduzida através da aplicação de configuração. Para
algumas entradas (nome, apelido) a única restrição é o
número de caracteres introduzidos. Para outras
entradas (país, grupo, etc.), a introdução pode ser
facilmente seleccionada a partir de uma lista de
opções que é apresentada pelo sistema. Esta lista de
opções é controlada de forma automática pelo
sistema. Quando o utilizador procede à introdução de
texto, este é automaticamente acrescentado à lista.

Direitos de utilizador
Ao serem definidos os direitos de utilizador correctos,
pode ser criada uma entrada no PC de cliente com a
informação dos delegados. Este PC de cliente pode
ser colocado no acesso de entrada da sala de
conferências, onde a pessoa responsável pelo registo
pode introduzir a informação dos delegados,
atribuindo-os à reunião pretendida.



Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Código de autorização

Como encomendar

DCN‑SWDB Software de conferência para base de dados
de delegados
Módulo de software de base de dados de delegados
do software de conferência DCN Next Generation.
Para utilizar com o DCN‑SW.
N.º de encomenda DCN-SWDB

Opções de software

DCN‑SWDB‑E Código electrónico para módulo de soft-
ware de base de dados de delegados do software de
conferência
Módulo de software de base de dados de delegados
do software de conferência DCN Next Generation.
Para utilizar com o DCN-SW; código electrónico de
autorização.
N.º de encomenda DCN-SWDB-E
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