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u PIN kodu ile veya PIN kodu olmadan kimlik kartı veya
mevcut düğmesi kullanarak Katılım Kaydı

u PIN kodu ile veya PIN kodu olmadan kimlik kartı veya
yalnızca PIN kodu kullanarak Erişim Kontrolü

u Tüm veriler operatör tarafından anında görülür

u Verilerin çoğaltılması için yazdırma işlevi

Katılım Kaydı ve Erişim Kontrolü yazılım modülü,
delegelerin konferansa katılımını kaydetmek ve
konferans odasındaki konferans olanaklarına erişimini
kontrol etmek için kullanılır.

Fonksiyonlar

Katılım Kaydı ve Erişim Kontrolü yazılımının işlevleri iki
kategoriye ayrılır:

Katılım Kaydı:
Delegelerin toplantıya girmeden önce verdikleri
bilgileriyle giriş bilgileri uyuşmalıdır. Bu genellikle,
toplantı girişinde veya konferans ünitesinde
delegelerin bir kart okuyucuya bir kimlik kartı
yerleştirmeleri gerektiği anlamına gelir. Konferans
ünitesinde kayıt ayrıca, ‘Mevcut’ düğmesine basarak
yapılabilir.
‘Mevcut’ ve ‘eksik’ tüm delegelerin listesini ekranda
görüntülemek ve listenin kopyasını yazdırmak
mümkündür.

Erişim Kontrolü:
Katılım Kaydı için belirlenen ayarlar erişim kontrolü için
kullanılabilir. Bu, delegelerin toplantıya katılabileceği
ancak erişim gereklilikleri olmadan konferans ünitesi

olanaklarından (mikrofon ve oylama gibi) herhangi
birini kullanamayacağı anlamına gelir. Erişim, PIN kodu
ile veya PIN kodu olmadan (boş koltuklar) kimlik
kartlarıyla kontrol edilir. Delegelerin katılımı bir kimlik
kartı okuyucu kullanarak kaydettirdiği bir seçenek
vardır; bunun ardından delegeye özel bir konferans
ünitesi sunulur (ayrılmış koltuklar).
Erişim kontrolü, konferans ünitesinde sadece, PIN
kodu ile veya PIN kodu olmadan kimlik kartı ile veya
sadece PIN kodu ile yapılabilir (ayrılmış koltuklar).

Sipariş Bilgileri

DCN‑SWAT Konferans Katılım ve Erişim Yazılımı
Kayıt yaptırmak ve konferans odasındaki olanaklara
erişmek için kullanılır. Yalnızca DCN‑SW ve DCN‑SWDB
yazılım modülleriyle birlikte kullanılabilir. DCN
Kablosuz Toplantı Sistemi (DCN‑WCCU) ile birlikte
kullanılamaz.
Sipariş numarası DCN-SWAT



DCN‑SWAT‑E Konferans Yazılımı Katılım ve Erişim E‑ko-
du
Kayıt yaptırmak ve konferans odasındaki olanaklara
erişmek için kullanılır. Yalnızca DCN‑SW ve DCN‑SWDB
yazılım modülleriyle birlikte kullanılabilir. DCN
Kablosuz Toplantı Sistemi (DCN‑WCCU) ile birlikte
kullanılamaz. Elektronik yetkilendirme kodu.
Sipariş numarası DCN‑SWAT-E

DCN‑SW Konferans Yazılımı Ana Modülü
Tüm diğer Konferans yazılımı modüllerinin üzerinde
çalıştığı bir platform.
Sipariş numarası DCN-SW

DCN‑SW‑E Konferans Yazılımı Ana Modülü E Kodu
Tüm diğer Konferans yazılımı modüllerinin üzerinde
çalıştığı bir platform. Elektronik yetkilendirme kodu.
Sipariş numarası DCN-SW-E

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

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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