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u Transmissão XML para facilitar o processamento e
início da sessão

u Interface para aplicações de cliente de vídeo para
exibir dados da reunião através de ecrãs ou
projectores de vídeo

u Aplicação de cliente de vídeo disponível em
DCN‑SW DVD

u Exemplo de código fonte disponível C‑Sharp no DVD
do DCN‑SW

u Disponível manual de software para programador

O software de conferência para transmissão de dados
da reunião é uma interface que proporciona dados da
reunião como oradores activos, lista de pedidos,
resultados da votação e outras informações para ecrãs
ou projectores de vídeo.

Generalidades (sistema)

Ao contrário de outros módulos de software de
conferência, o software de conferência para
transmissão de dados da reunião não necessita de
qualquer interacção de um operador; consiste numa
interface de software a partir do servidor de software
de conferência para um número indeterminado de
aplicações para cliente.
A interface é composta por transmissões que contêm
dados da reunião no formato XML. Sempre que ocorre
uma actividade (por ex. ligar/desligar microfone,
iniciar/parar votação), os dados são enviados através
da transmissão XML.
A transmissão pode ser captada por uma aplicação de
cliente de vídeo ligada a um ecrã ou projector de vídeo
para exibir os dados de reunião.

O conteúdo de cada transmissão pode ser livremente
definido, para que cada PC com software de cliente
receba apenas os dados de reunião necessários.
As transmissões estão protegidas, o que significa que
apenas os PCs com software de cliente autorizados
podem recebê-las.

Funções

Pode ser transmitida uma grande diversidade de
actividades. Os itens principais são:

• Iniciar/terminar reunião, lista de oradores, lista de
pedidos de palavra, resultados da votação individual
e total, delegados participantes.

• Estão disponíveis filtros para definir os conteúdos
transmitidos; por ex., se só for necessária a
actividade de votação numa transmissão, a restante
informação pode ser filtrada.

• As actividades são colocadas na fila antes de serem
enviadas para transmissão. O tamanho das filas pode
ser definido de forma livre.

• Autorização do cliente é controlada por uma lista de
endereços IP permitidos. Os clientes com endereços
IP desconhecidos não podem receber transmissões.

• Exemplo do código C-Sharp e manual do software
para programador no DVD do DCN‑SW



Como encomendar

DCN‑SWSMD Software de conferência para transmissão
de dados da reunião
Módulo de software de transmissão de dados da
reunião do software de conferência DCN Next
Generation para disponibilizar dados como oradores
activos, lista de pedidos, resultados da votação e
outras informações, a ecrãs ou projectores de vídeo.
Para utilizar com o DCN‑SW.
N.º de encomenda DCN-SWSMD

Código electrónico de software de conferência para
transmissão de dados da reunião DCN‑SWSMD‑E
Módulo de software de transmissão de dados da
reunião do software de conferência DCN Next
Generation para disponibilizar dados como oradores
activos, lista de pedidos, resultados da votação e
outras informações, a ecrãs ou projectores de vídeo.
Para utilizar com o DCN‑SW. Código electrónico.
N.º de encomenda DCN-SWSMD-E

DCN‑SW Módulo principal do software de conferência
Módulo principal do software de conferência DCN
Next Generation, uma plataforma para executar os
restantes módulos de software de conferência.
N.º de encomenda DCN-SW

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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