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u Controlo de reunião, sessão, debate e votação do
DCN

u Transferência e sincronização de informações de
delegados e participantes com sistemas de terceiros

u Importação de textos para votação

u Solução de codificação de cartões de identificação
para sistemas de terceiros

u Exemplo de código fonte disponível C-Sharp

DCN‑SWAPI-E é implantado como componentes do
Microsoft.Net para o uso por aplicativos de terceiros a
fim de controlar, modificar, adicionar, remover e
atualizar um subconjunto de dados de configuração do
DCN-SW-E para preparar reuniões. Também inclui um
subconjunto das funcionalidades de controle do DCN-
-SW-E para controlar reuniões.

Visão geral do sistema

Um aplicativo de terceiro será conectado ao servidor
do Software de conferência DCN-SW-E como um
cliente da mesma forma que o Aplicativo de
configuração e o Aplicativo de operação do DCN-SW-E
se conectam.
Todas as alterações aplicadas por meio do DCN-
-SWAPI-E afetam a configuração da reunião e a reunião
atualmente ativa imediatamente.
Todas as alterações aplicadas à configuração ou dados
de controle de uma reunião atualmente ativa serão
atualizados imediatamente para o estado operacional
do sistema.

Funções

O DCN‑SWAPI-E habilita as seguintes funções e
controle e configuração do DCN‑SW-E por meio da API:

Funções de controle disponíveis por meio da API:
• Controle o sistema DCN:

– Encerrar e iniciar reuniões
– Encerrar e iniciar sessões
– Controlar os microfones dos participantes
– Controlar listas de solicitações e respostas
– Controlar votações preparadas e ad-hoc, e

convocar participantes para a votação
Funções de configuração disponíveis por meio da API:

• Adicionar ou remover participantes ao sistema. Isso
implica, por participante:

– Definição de título, nome e sobrenome
– Atribuição do cartão de identificação
– Atribuição a um grupo (por exemplo, partido

político)
– Atribuição do idioma

• Atualizar informações do participante
• Codificar cartão de identificação para um participante

(em conjunto com DCN‑SWID-E)
• Atribuir ou remover participantes para ou de uma

reunião preparada ou ativa. Isso implica, por
participante:

– Atribuição à reunião
– Atribuição a um assento

• Adicionar ou remover votos para/de um script de
votação de uma reunião preparada ou ativa. Isso
implica, por votação:



– Atribuição ao script de votação
– Definição do modelo de votação a ser usado
– Definição do conjunto de respostas da votação a

ser usado
– Definição da configuração de 100% da votação

• Atualização de informações da votação em um script
de votação de uma reunião preparada ou ativa

• Exemplo de código-fonte em C-Sharp e manual do
desenvolvedor de software extensivo disponíveis no
DVD do DCN‑SW-E

A licença do DCN‑SWAPI-E habilita interface de
terceiros para o software DCN‑SW-E. Para usar
funcionalidades estendidas do DCN‑SW-E, como o
Gerenciamento de microfones (DCN‑SWMM-E), Banco
de dados de participantes (DCN‑SWDB-E) ou Votação
(DCN‑SWPV-E parlamentar ou DCN‑SWMV-E de várias
votações) por meio da API requer as licenças
adequadas do DCN‑SW-E.

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença

Especificações técnicas

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E é necessário antes de
poder usar essa licença

Informações sobre pedidos

DCN-SWAPI-E Licença API
API do software de conferência DCN Next Generation.
Permite que aplicativos de terceiros controlem,
modifiquem, adicionem, removam e atualizem um

subconjunto de dados de configuração e controle do
DCN SW-E. Para ser usada com o módulo do Software
de conferência DCN SW-E.
Número do pedido DCN-SWAPI-E

Opções de software

DCN-SW-E Licença de software, módulo principal
Módulo principal do software de conferência DCN
Next Generation, uma plataforma para executar todos
os outros módulos do software de conferência, código
de autorização eletrônico.
Número do pedido DCN-SW-E

DCN-SWMM-E Licença de gerenciamento do microfone
Gerenciamento de microfone do software de
conferência DCN Next Generation para controlar listas
de oradores, listas de solicitações e respostas e tempo
de fala. Para utilização com o DCN‑SW-E.
Número do pedido DCN-SWMM-E

DCN-SWDB-E Licença de banco de dados participante
Banco de dados de participantes do software de
conferência DCN Next Generation. Para utilização com
o DCN‑SW-E.
Número do pedido DCN-SWDB-E

DCN-SWPV-E Licença para votação parlamentar
Votação parlamentar do software de conferência DCN
Next Generation para configuração e controle de
votações. Para utilização com o DCN‑SW-E. O
DCN‑SWDB-E é necessário para obter os resultados de
votações individuais.
Número do pedido DCN-SWPV-E
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