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DCNM-LVPM Licença preparação/gestão de votação
DICENTIS

u As rodadas de votação podem ser preparadas
com antecedência e selecionadas de forma
conveniente durante uma reunião

u A autorização de votação individual pode ser
definida para os participantes

u Armazenamento seguro e acesso fácil a dados
de votação para análise pós-votação e pós-
reunião

u Opções de resultado total e interino de votação
para votação pública e secreta

u Acesso fácil a dados de terceiros por meio de
APIs do sistema

O módulo de software Preparação e Gerenciamento
de Votação DICENTIS facilita a preparação e o
gerenciamento de uma ou mais rodadas de votação no
Aplicativo de Reunião do Software do Sistema
DICENTIS. Isso possibilita configuração eficiente e
avançada e gerenciamento de sessões de votação
conforme exigido por conselhos e parlamentos.

Funções

Preparação da votação
O recurso ‘Preparação da votação‘ possibilita que uma
secretária ou um secretário preparem e adicionem
uma ou mais rodadas de votação a uma reunião. As
rodadas de votação podem ser preparadas
imediatamente ou atualizadas posteriormente. Uma
rodada de votação pode ser facilmente cancelada ou
excluída de uma reunião se não for mais necessária.
Durante a preparação de uma rodada de votação, o
secretário ou a secretária podem configurar
parâmetros como:
• Número de referência de votação.
• Assunto da votação.
• Descrição da rodada de votação.
• Sequência das rodadas de votação (ou seja, a

ordem na qual as rodadas de votação serão usadas
durante uma reunião).

• A URL (link) para acessar documentos armazenados
no sistema de gerenciamento de conteúdo do
cliente ou no Servidor multimídia DICENTIS.

• Os conjuntos de respostas de votação podem ser
alterados para adequação ao país ou à região.
Vários conjuntos de respostas podem ser
selecionados, por exemplo, "Sim", "Não" ou "A
favor", "Contra", "Abstenção", "DNPV".

• Opções de temporizador de votação. Um
temporizador de votação pode ser configurado para
limitar o tempo alocado para a votação. A votação
pode ser "colocada em espera", "fechada" ou
"mantida aberta" quando o tempo alocado tiver
expirado.

• Como os resultados são exibidos. Uma atualização
ao vivo dos resultados da votação (resultados totais
e/ou individuais) pode ser exibida, os resultados da
votação podem ser exibidos depois que a votação
foi encerrada ou estiver em espera, ou somente os
votos de cada participante podem ser exibidos no
Dispositivo para discussão com votação DICENTIS,
Dispositivo para discussão com tela sensível ao
toque DICENTIS e Dispositivo multimídia DICENTIS.
Existe também uma opção para votação secreta.
Quando a votação secreta é selecionada, os
resultados individuais não são exibidos e não
podem ser recuperados do Servidor DICENTIS ou
por meio da API. O voto pode também ser oculto
para evitar que influencie o comportamento de
votação dos outros participantes.

• Podem ser ajustadas diferentes configurações
100% para tornar mais fácil a decisão de aceitar ou
recusar a sessão de voto. Estas configurações
determinam como os votos são contados no gráfico
de pizza das notas da reunião e no arquivo com os
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resultados da votação (todos os participantes com
autorização de voto são contados ou todos os
participantes com autorização de voto que estejam
presentes).

• O presidente, o secretário ou o funcionário pode
ver se a proposta foi aceita com base em um
cálculo de maioria definido.

• O peso do voto pode ser ativado para cada rodada
de votação. O peso do voto pode ser configurado
para cada participante na reunião. A opção pode ser
usada para permitir que os participantes votem por
aqueles que estão ausentes (votação por
procuração) e pode ser usada para todos os tipos
de votos (Secreto, Aberto, etc.).

A autorização de votação para cada participante pode
ser definida para cada reunião. Os participantes não
autorizados a votar ainda podem participar dos
procedimentos e podem ver os resultados da votação.
O recurso "Salvar configurações como padrão"
permite que uma nova rodada de votação seja criada
de forma rápida e precisa com base nas configurações
de uma rodada de votação usada anteriormente.
Os detalhes de cada rodada de votação podem ser
exibidos (em exibição de tela inteira) no Aplicativo de
Reunião e nos dispositivos DICENTIS.

Gerenciamento de votação
O presidente pode:
• selecionar convenientemente uma rodada de

votação preparada na lista de votação e prepará-la
para uso imediato.

• verificar todos os detalhes de uma rodada de
votação antes de compartilhá-la com os
participantes.

• cancelar uma rodada de votação se ela não for mais
necessária.

Se o módulo de software DCNM‑LSID estiver ativado:
• o número de participantes presentes e ausentes é

exibido para cada rodada de votação.
• O presidente pode forçar os participantes a fazer

login antes de participar de uma rodada de votação,
o que garante resultados de votação confiáveis. 
Essas informações também serão salvas em notas
de rodadas de votação geradas automaticamente.

• O presidente pode determinar se há participantes
em número suficiente com autorização para votar a
fim de dar prosseguimento a reunião e iniciar a
votação com base em um cálculo de quórum
definível.

Os participantes podem exibir informações de
histórico sobre o assunto da votação antes que a
votação comece. Quando o presidente abre a rodada
de votação, os participantes recebem a solicitação de
votar em uma proposta selecionando um botão de
votação. Durante a votação, o presidente pode
escolher Suspender/Retomar, Anular e Encerrar uma
rodada de votação. Os botões também são fornecidos
aceitando ou rejeitando rodadas de votação
concluídas. As rodadas de votação anteriores e

próximas podem ser exibidas de forma conveniente
selecionando botões intuitivos na parte superior da
página de votação.

Resultados de votação
Os resultados de votação podem ser exibidos em
gráficos de barras nos Dispositivos multimídia
DICENTIS, Dispositivos para discussão com tela
sensível ao toque DICENTIS, bem como no Aplicativo
de Reunião. No controle de microfone sinóptico, os
resultados da votação podem ser exibidos em um
layout sinóptico.
Os dados de votação são armazenados com segurança
no Servidor DICENTIS em arquivos XML que têm
detecção de violação. Isso possibilita que os dados
sejam facilmente exibidos, pelo uso de um arquivo
XSLT, para análise pós-votação ou pós-reunião (por
exemplo, os resultados podem ser adicionados à
transcrição de uma reunião). As seguintes
informações podem ser prontamente recuperadas:
• O nome e o país do participante
• O nome e a descrição da reunião
• O assunto e a descrição do item da agenda
• Detalhes da rodada de votação, incluindo o assunto

e a descrição da rodada da votação
• Os horários de abertura e fechamento da rodada de

votação, incluindo a data
• Resultados totais e individuais
Se o módulo de software DCNM‑LPD estiver ativado:
• O presidente, o secretário ou o funcionário pode

ver se a proposta foi aceita com base em um
cálculo de maioria definido

Os dados de votação podem ser facilmente acessados
por aplicativos externos graças às APIs de sistema.

Votação improvisada
Durante uma reunião, um presidente pode executar
uma rodada de votação "improvisada" a partir da
exibição da lista de votação preenchendo os campos
de informações do número de referência, assunto e
descrição. Os resultados dessa rodada de votação
também são armazenados no Servidor DICENTIS e
podem ser recuperados posteriormente, se
necessário.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença.

Especificações técnicas

Sistema de conferência DICENTIS: • Licença DCNM-LSYS
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Informações sobre pedidos

DCNM-LVPM Licença preparação/gestão de votação
Possibilita a preparação e o gerenciamento de rodadas
de votação. Requer uma licença DCNM‑LMPM. É
necessária uma licença para estação individual (DCNM-
LSVT) para cada Dispositivo para discussão DICENTIS
com tela sensível ao toque e/ou dispositivo multimídia, o
Aplicativo de reunião e o cliente da API.
Número do pedido DCNM-LVPM | F.01U.308.595

Representado por:
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Bosch Security Systems, LLC
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www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
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Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
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la.boschsecurity.com
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