Sistemas de Comunicação | Identificação na Estação DICENTIS

Identificação na Estação DICENTIS
www.la.boschsecurity.com

A funcionalidade dos Dispositivos multimédia,
Votação, Idioma, Ampliado DICENTIS e dos
Dispositivos sem fio DICENTIS pode ser estendida
pelo uso de licenças opcionais. A licença de
Identificação na Estação possibilita a identificação de
participante em um Dispositivo multimédia, Votação,
Idioma, Ampliado DICENTIS ou em um Dispositivo sem
fio Ampliado DICENTIS.
É necessária uma licença para cada dispositivo que
exigir identificação. A licença é fornecida como um
código de ativação e é ativada da mesma forma que
outros códigos de ativação no Dispositivo sem fio
DICENTIS e nos Sistemas de Conferência DICENTIS.
Funções
Sistema Sem Fio DICENTIS
Quando um Dispositivo sem fio Ampliado DICENTIS
tem a licença Identificação na Estação:

u

Permite o uso de um nome de usuário exclusivo (e
senha) para fazer login em um Dispositivo
multimédia DICENTIS

u

O cartão NFC pode ser usado para fazer login em
um Dispositivo sem fio Ampliado, de discussão
Votação, Idioma, Ampliado ou dispositivo DCNM-MMD2 DICENTIS

u

Possibilidade de usar uma estação fixa ou livre

u

O Dispositivo sem fio Ampliado DICENTIS e os
Dispositivos Ampliados DICENTIS podem mostrar
uma tela de boas-vindas com informações pessoais
de participantes

u

Os participantes são reconhecidos durante o login,
o número de participantes atuais e ausentes pode
ser exibido no Dispositivo sem fio Ampliado
DICENTIS e nos Dispositivos Ampliados DICENTIS

• As restrições de acesso do usuário podem ser
ativadas; os participantes podem usar o seu cartão
NFC para se identificar e participar de uma reunião.
• Há suporte para estação fixa ou livre, e ela pode ser
configurada usando a interface do navegador da Web
do Ponto de Acesso sem fio DICENTIS.
• Os nomes dos participantes podem ser exibidos em
locais diferentes, como no Dispositivo Ampliado sem
fio e na interface do navegador da Web.
• O nome do participante é exibido corretamente na
lista de oradores, mesmo ao falar de um local central,
por exemplo, um púlpito.
• Os outros participantes sabem imediatamente quem
está falando.

O Dispositivo sem fio Ampliado DICENTIS pode ser
configurado como um leitor NFC. Isso possibilita que
os cartões NFC sejam vinculados facilmente a
participantes, permitindo que as informações de
participantes sejam rapidamente inseridas no sistema.
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Sistema de Conferência DICENTIS
Quando um Dispositivo sem fio DICENTIS tem a
licença Identificação na Estação:
• As restrições de acesso do usuário podem ser
ativadas; os participantes podem usar seus próprios
nomes de usuário definidos ou o cartão NFC (exige
DCNM-MMD2) para fazer login no sistema.
• Durante o login, uma senha podem ser solicitada para
fins de autenticação e de estação fixa. Essa opção só
é válida para um Dispositivo multimédia.
• A identificação pelo uso de um sistema externo, por
exemplo, um sistema de varredura biométrica, está
disponível por meio da API.
• A tela de boas-vindas de Dispositivos multimédia e
Ampliados DICENTIS pode exibir credenciais pessoais
de participantes.
• A tela de login pode ser usada para dar boas-vindas
aos participantes de uma reunião e auxiliá-los a
encontrar sua estação designada.
• Está disponível uma identificação por meio de uma
função de "seleção em uma lista".
• O número de participantes presentes e ausentes
pode ser exibido para reuniões e rodadas de votação.
Essas informações também são salvas em notas de
reunião automaticamente geradas e notas de rodadas
de votação.
• Os participantes podem ser forçados a fazer login
antes de participar de uma rodada de votação, o que
garante resultados de votação confiáveis.
• Os nomes dos participantes podem ser exibidos em
diferentes locais.
• O nome do participante é exibido corretamente na
lista de oradores e na imagem da câmera no
Dispositivo multimédia, mesmo ao falar de um local
central, por exemplo, um púlpito. A função
"selecionar na lista" é implementada para isso.
• Um Dispositivo de discussão DICENTIS pode ser
facilmente desativado se não for necessário para uma
reunião.

O Sistema de Conferência DICENTIS também exige as
licenças de Preparação e Gerenciamento de Reunião
(DCNM-LMPM) e Banco de Dados de Participante
(DCNM-LPD), pois a identificação exige participantes.
Peças incluídas
Quantidad
e

Componentes

1

E-mail com informações de ativação de licença.

Como encomendar
Identificação na Estação DICENTIS

Licença de software DICENTIS para permitir a
identificação no Dispositivo de discussão Votação
DICENTIS, no Dispositivo de discussão Idioma
DICENTIS, no Dispositivo de discussão Ampliado
DICENTIS, no Dispositivo multimédia DICENTISe no
Dispositivo sem fio Ampliado DICENTIS.
Nº de encomenda DCNM-LSID
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