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u Kolay işleme ve kayıt için XML akışları

u Video ekranları veya video projektörleri kullanarak
toplantı verilerini video uygulaması istemcisine
gönderen arabirim

u Video istemcisi uygulaması DCN‑SW DVD'sinde
bulunabilir

u Örnek C‑Sharp kaynak kodu DCN‑SW DVD'sinde
bulunabilir

u Yazılım geliştirme kılavuzu bulunabilir

Konferans Yazılımı Toplantı Verileri Akışı, mevcut
konuşmacılar, talep listeleri, oylama sonuçları ve diğer
toplantı bilgilerini video ekranlarına veya video
projektörlerine gönderen bir arabirimdir.

Sistem Bilgileri

Konferans Yazılımı Toplantı Verileri Akışı, diğer
Konferans Yazılımı modüllerinin aksine operatör
etkileşimi gerektirmez; Konferans Yazılımı
Sunucusundan istenen sayıda isteğe istemci
uygulamasına yazılım arabiriminden oluşur.
Arabirim, XML formatında toplantı verilerini içeren
akışlardan oluşur. Bir etkinlik (örn. mikrofon açma/
kapama, oylama başlatma/durdurma) gerçekleştiğinde,
veriler XML akışı üzerinden gönderilir.
Akış, toplantı verilerini görüntülemek için bir video
ekranına veya video projektörüne bağlanmış olan video
istemcisi uygulaması tarafından alınabilir.
Her akışın içeriği, her bilgisayar yazılım İstemcisi
yalnızca gerekli toplantı verilerini alacak şekilde
serbestçe tanımlanabilir.
Akışlar, yalnızca yetkili bilgisayar yazılımı istemcilerinin
alabileceği şekilde korunur.

Fonksiyonlar

Çok sayıda etkinlik aktarılabilir. Ana öğeler:
• Toplantıyı Başlatma/Durdurma, konuşmacılar listesi,

talep listesi, Bireysel ve genel oylama sonuçları,
katılımcı delegeler.

• Bir akışın içeriğini tanımlamak için filtreler
bulunmaktadır; örn. akışta yalnızca oylama etkinliğinin
olması gerekiyorsa tüm diğer bilgiler filtrelenebilir.

• Etkinlikler, akışa gönderilmeden önce sıraya alınır.
Sıraların boyutu serbestçe tanımlanabilir.

• İstemci onayı, izin verilen IP adresleri listesi ile
kontrol edilir. Bilinmeyen IP adresine sahip istemciler
akışı alamaz.

• Örnek C‑Sharp kaynak kodu ve yazılım geliştirme
kılavuzu DCN‑SW DVD'sinde bulunabilir

Sipariş Bilgileri

DCN‑SWSMD Konferans Yazılımı Toplantı Verileri Akışı
Mevcut konuşmacılar, talep listeleri, oylama sonuçları
ve diğer toplantı bilgilerini video ekranlarına veya video
projektörlerine göndermek için arabirim olarak
kullanılır. Yalnızca DCN‑SW Konferans Yazılımı ana
modülüyle birlikte kullanılabilir.
Sipariş numarası DCN-SWSMD



DCN‑SWSMD‑E Konferans Yazılımı Toplantı Verileri Akışı
E‑kodu
Geçerli konuşmacılar, talep listeleri, oylama sonuçları
ve diğer toplantı bilgilerini video ekranlarına veya video
projektörlerine göndermek için arabirim olarak
kullanılır. Yalnızca DCN‑SW Konferans Yazılımı ana
modülüyle birlikte kullanılabilir. Elektronik
yetkilendirme kodu.
Sipariş numarası DCN-SWSMD-E

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

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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