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u Tüm delegeler için kapsamlı veritabanı bilgisi

u Delege bilgilerinin çeşitli toplantılarda tekrar
kullanılması

u Her bir katılımcı için oylama ve mikrofon yetkisi
tanımlama

DCN‑SWDB Konferans Yazılımı Delege Veritabanı,
kullanıcıların delegelerle ilgili bilgilerden oluşan
kapsamlı bir veritabanı derlemesine olanak tanır.
Toplantının hazırlık aşamasında delegeler toplantıya
katılımcı olarak atanabilirler. Bu yöntemin avantajı
birden fazla toplantıya katılan delegelerin sadece bir
kez girilmeleri gerekmesi ve aynı delege bilgileri tekrar
girilmeden delegelerin herhangi bir toplantıya
atanabilmeleridir.

Fonksiyonlar

Veritabanı
Tüm bilgiler, konferans öncesinde veya sırasında
konfigürasyon uygulaması aracılığıyla girilir. Her bir
konferans katılımcısı için önemli miktarda veri
tanımlanabilir. Delege adı, delege ülkesi, delege grubu
ve delege ünitesi ekran dili gibi delegeye özgü tüm
bilgiler tekrar kullanılabilir ve her toplantı için tekrar
girilmesi gerekmemektedir.
Toplantı hazırlığı aşamasında belirli bir toplantı için
delegelere mikrofon ve oylama için ayrı ayrı yetki
verilebilir veya yetki geri alınabilir; ayrıca oylama
ağırlığı da tanımlanabilir.

Veri Girişi
Tüm delege bilgileri konfigürasyon uygulaması
aracılığıyla girilir. Bazı girişler için (ad, soyad) sadece
girilecek karakter sayısı sınırlanır. Diğer girişler için
(ülke, grup, vb.) girdi, sistem tarafından sunulan
seçenekler listesinden kolayca seçilebilir. Bu seçenek
listesi sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir.
Kullanıcı bir metin girdiğinde otomatik olarak listeye
eklenir.

Kullanıcı hakları
Doğru kullanıcı hakları tanımlanarak, delege bilgi girişi
bilgisayar istemcisi yaratılabilir. Bu giriş istemcisi, kayıt
memurunun delege bilgilerini girebileceği ve delegeyi
istenen toplantıya atayacağı bir konferans salonu
lobisinin girişine yerleştirilebilir.
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Sipariş Bilgileri

DCN‑SWDB Konferans Yazılımı Delege Veritabanı
Sadece DCN‑SW ile birlikte kullanılabilir.
Sipariş numarası DCN-SWDB

Yazılım Aksesuarları

DCN‑SWDB‑E Konferans Yazılımı Delege Veri Tabanı E
Kodu
Sadece DCN‑SW ile birlikte kullanılabilir. Elektronik
yetkilendirme kodu.
Sipariş numarası DCN-SWDB-E
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