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DCNM-LPD Licença de banco de dados, participante
DICENTIS

u Informações de banco de dados abrangentes de
todos os participantes

u Reutilização de informações de participantes em
reuniões

u Define discussão, gerencia a reunião e a
autorização de prioridade de cada participante

u Opção de adicionar imagens aos participantes

O módulo do software Banco de Dados de
Participantes DICENTIS permite que você compile um
banco de dados de informações abrangentes
relacionadas a participantes do Aplicativo de Reunião.
Durante o estágio de preparação de reunião, os
participantes podem ser atribuídos à reunião. A
vantagem desse método é que as pessoas que
participam de várias reuniões só precisam ser
inseridas uma vez e podem ser atribuídas a qualquer
reunião desejada sem precisar inserir informações da
mesma pessoa novamente. Além disso, você pode
definir uma lista de oradores participantes para cada
tópico de agenda individual. Como opção, adicione
imagens aos participantes, que podem então ser
usadas no controle do microfone sinóptico e nas listas
de participantes da reunião. Quando não há nenhum
vídeo disponível, a imagem e os detalhes do
participante ativo podem ser exibidos durante a
reunião.

Funções

Banco de dados
Todas as informações são inseridas por meio do
aplicativo de reunião, antes ou durante os
procedimentos da conferência. Uma quantidade de
dados considerável pode ser especificada para cada
participante. Todas as informações específicas como:
primeiro nome, nome do meio, último nome, cargo,
região e país, podem ser reutilizadas e não precisam
ser reinseridas em cada reunião.
Durante a preparação da reunião é possível conceder
ou negar autorização a participantes individuais em
uma reunião específica para discussão, gerenciamento

da reunião e prioridade. Fora isso, os participantes
podem ser colocados em uma lista de oradores de
cada tópico da agenda.

Entradas de dados
Todas as informações sobre pessoas são inseridas por
meio da área de preparação no Aplicativo de Reunião.
Para algumas entradas (primeiro nome, último nome)
um número de caracteres é inserido. Para outras
entradas (cargo, região, país), a entrada pode ser
facilmente selecionada em uma lista de opções que é
apresentada pelo sistema. Essa opção de lista é
controlada automaticamente pelo sistema. Quando o
usuário insere um texto, ele é automaticamente
adicionado à lista. Os dados podem ser importados e
exportados com um arquivo do ExcelTM.

Direitos de usuário
Ao definir os direitos de usuário corretos, um
computador cliente para entrada de informações de
participante pode ser criado. Esse computador de
entrada pode ser colocado no lobby de entrada de
uma sala de conferência, onde o funcionário de
registro pode inserir informações pessoais e atribuir
as pessoas à reunião desejada.

Cálculo de quórum
Em combinação com o dispositivo DCNM-LSID, ela
oferece registro de presença e cálculo de quórum
automático.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença.



Sistemas de comunicação - DCNM-LPD Licença de banco de dados, participante 2 | 2

Especificações técnicas

Sistema de conferência DICENTIS: • Licença DCNM-LSYS

Informações sobre pedidos

DCNM-LPD Licença de banco de dados, participante
DICENTIS O Banco de dados de participantes oferece a
capacidade de definir os nomes dos participantes e
atribuir participantes a estações.
Número do pedido DCNM-LPD | F.01U.287.754
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