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A funcionalidade do DICENTIS com multimédia,
votação, idioma, ampliado e do DICENTIS com
dispositivos sem fios pode ser aumentada com a
utilização de licenças opcionais. A licença de
Identificação no lugar ativa a identificação do
participante num DICENTIS com multimédia, votação,
idioma, ampliado ou num DICENTIS com dispositivo
sem fios ampliado.
Necessita de uma licença para cada dispositivo que
requer identificação. A licença é fornecida como um
código de ativação e é ativada do mesmo modo que os
outros códigos de ativação no Sistema sem fios
DICENTIS e no Sistema de conferência DICENTIS.
Funções
Sistema sem fios DICENTIS
Quando um DICENTIS com dispositivo sem fios
ampliado tem a licença de Identificação no lugar:

u

Permite a utilização de um nome de utilizador
(palavra-passe) exclusivo para início de sessão num
DICENTIS com dispositivo multimédia

u

O cartão NFC pode ser utilizado para iniciar sessão
num DICENTIS com dispositivo sem fios ampliado,
debate e votação, idioma e ampliado ou num
dispositivo DCNM-MMD2

u

Possibilidade de utilização de lugares livres ou fixos

u

O DICENTIS com dispositivo sem fios ampliado e o
DICENTIS com dispositivos ampliados podem
apresentar um ecrã de boas-vindas com informações
pessoais dos participantes

u

Os participantes são reconhecidos durante o início
de sessão; o número de participantes presentes e
ausentes pode ser apresentado no DICENTIS com
dispositivo sem fios ampliado e no DICENTIS com
dispositivos ampliados

• As restrições de acesso de utilizador podem ser
ativadas; os participantes podem utilizar o cartão
NFC para se identificarem e participarem numa
reunião.
• A atribuição de lugares livres ou fixos é suportada e
pode ser configurada utilizando a interface de
browser do DICENTIS com ponto de acesso sem fios.
• Os nomes dos participantes podem ser apresentados
em várias localizações, como, por exemplo, no
dispositivo sem fios ampliado e na interface de
browser.
• O nome do participante é apresentado corretamente
na lista de oradores, mesmo que esteja a falar a partir
de uma localização central; por exemplo, numa
tribuna.
• Os outros participantes ficam a saber de imediato
quem está a falar.
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O DICENTIS com dispositivo sem fios ampliado pode
ser configurado como um leitor NFC. Isso simplifica a
associação dos cartões NFC aos participantes,
permitindo a introdução das informações dos
participantes no sistema de uma forma rápida e fácil.
Sistema de conferência DICENTIS
Quando um dispositivo DICENTIS tem a licença de
Identificação no lugar:
• As restrições de acesso de utilizador podem ser
ativadas; os participantes podem utilizar o próprio
nome de utilizador ou cartão NFC (necessita de
DCNM-MMD2) para iniciarem sessão no sistema.
• Poderá ser pedida uma palavra-passe durante o início
de sessão para fins de autenticação e lugares fixo.
Esta opção só é válida para um dispositivo de
multimédia.
• A API disponibiliza a identificação através de um
sistema externo, por exemplo, um sistema de análise
biométrica.
• O ecrã de boas-vindas do DICENTIS com multimédia e
dispositivos ampliados pode apresentar as
credenciais pessoais do participante.
• O ecrã de início de sessão pode ser utilizado para dar
as boas-vindas aos participantes numa reunião e
ajudá-los a sentarem-se no respetivo lugar.
• Está disponível a identificação através de uma função
de "seleção na lista".
• O número de participantes presentes e ausentes
pode ser apresentado para reuniões e sessões de
votação. Estas informações também são guardadas
nas notas de reunião e de sessão de votação geradas
automaticamente.
• Os participantes podem ser forçados a iniciar sessão
antes de participarem numa sessão de votação para
garantir a fiabilidade dos resultados de votação.
• Os nomes dos participantes podem ser apresentados
em diferentes locais.
• O nome do participante é apresentado corretamente
na lista de oradores e na imagem da câmara do
dispositivo multimédia, mesmo que fale a partir de
uma localização central; por exemplo, numa tribuna.
É para esta finalidade que é implementada a função
de "seleção na lista".
• Um DICENTIS com dispositivo de debate pode ser
desativado facilmente quando não for necessário para
uma reunião.

O Sistema de conferência DICENTIS também necessita
das licenças de Preparação e gestão de reuniões
(DCNM‑LMPM) e de Base de dados de participantes
(DCNM‑LPD) porque a identificação requer
participantes.
Peças incluídas
Quantidad
e

Componentes

1

E-mail com informações sobre a activação da licença.

Como encomendar
DICENTIS com identificação no lugar

Licença de software DICENTIS para permitir a
identificação no lugar para o DICENTIS com debate e
votação, DICENTIS com idioma de debate, DICENTIS
com debate ampliado, DICENTIS com dispositivo
multimédia e DICENTIS sem fios ampliado.
N.º de encomenda DCNM-LSID
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