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DCNM-LMPM Licencja na przygot. spotk. i zarządz.
DICENTIS

u Przygotowanie spotkania i porządku obrad oraz
zarządzanie nimi

u Tworzenie zorganizowanych spotkań z tematami
porządku obrad

u Dodawanie odnośników do treści
multimedialnych w spotkaniach i punktach
porządku obrad

u Łatwe zarządzanie spotkaniami

u Definiowanie ustawień dyskusji

Moduł oprogramowania DICENTIS Meeting
Preparation and Management aktywuje funkcje
przygotowywania spotkań i zarządzania nimi
w aplikacji Meeting.

Funkcje

Przygotowywanie
Ta funkcja umożliwia przygotowanie spotkania
i porządku obrad. Podczas przygotowywania porządku
obrad można zdefiniować podstawowe ustawienia
dyskusji lub wybrać cały zestaw ustawień z profilu.
Można również zdefiniować nowy profil i dołączyć do
niego odnośniki do treści multimedialnych, aby
stworzyć indywidualny zestaw ustawień.

Zarządzanie
Funkcja zarządzania umożliwia operatorowi lub
przewodniczącemu zarządzanie przygotowanym
spotkaniem. Przygotowane spotkanie można
aktywować.
Gdy spotkanie jest aktywne, pulpit multimedialny
DICENTIS i pulpit dyskusyjny z ekranem dotykowym
DICENTIS automatycznie wyświetlają temat
aktywowanego spotkania. Spotkanie można następnie
oficjalnie otworzyć za pomocą aplikacji Meeting
Application. W zależności od ustawień systemu
spotkanie może zostać otwarte automatycznie po
aktywacji, a opcjonalnie po otwarciu spotkania
automatycznie może zostać otwarty pierwszy temat
porządku obrad.
Po otwarciu porządku obrad można zarządzać
dyskusją. Gdy jeden temat zostanie omówiony, można
go zamknąć i otworzyć kolejny. Po zakończeniu
wszystkich tematów można zamknąć spotkanie.

W trakcie spotkania można użyć dźwięku
przywoławczego służącego do wezwania uczestników
do powrotu do sali, w której odbywa się spotkanie.
Moduł DICENTIS Meeting Preparation and
Management aktywuje następujące funkcje w aplikacji
konferencyjnej:

Przygotowywanie spotkania
• Przygotowywanie spotkań.
• Przygotowywanie porządku obrad.
• Przygotowywanie profilu dyskusji zawierającego

odnośniki do treści multimedialnych, takich jak
dokumenty i ilustracje.

• Przygotowanie list oczekujących (wymaga licencji
DCNM-LPD).

• Przypisywanie uczestników do spotkań i
konfigurowanie ich preferowanego języka interfejsu
użytkownika i języka odbieranego w słuchawce
(wymaga licencji DCNM-LPD).

Zarządzanie spotkaniem
• Aktywowanie, otwieranie, zamykanie

i dezaktywowanie spotkań.
• Otwieranie i zamykanie tematów porządku obrad.
• Uruchomienie dźwięku przywoławczego.
• Zarządzanie dyskusją:

– Udzielanie głosu, odwoływanie mówców, anulo-
wanie próśb o zabranie głosu, zamiana próśb
o zabranie głosu.

• Zmiana podstawowych ustawień dyskusji:
– Tryb dyskusji: otwarty (automatyczny / ręczny);

FIFO; aktywacja głosem; tryb odpowiedzi.
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– Opcje listy mówców: maksymalna liczba aktyw-
nych mikrofonów, wyłączenie mikrofonu przez
mówcę, wyłączenie mikrofonu po 30 s ciszy, mi-
krofon nagrywający dźwięki otoczenia, długość
kolejki mówców, zezwolenie na udzielenie gło-
su, zezwolenie na anulowanie prośby o udziele-
nie głosu, dioda LED pierwszego mikrofonu w
kolejce miga na zielono; diody LED mikrofonów
oczekujących świecą na zielono.

– Włączanie/wyłączanie opcji priorytetów: ton
priorytetowy; wyciszenie wszystkich głośników;
wyłączenie mikrofonów i wyczyszczenie kolejki.

– Opcje sterowania kamerami: sterowanie kame-
rą; opcje sterowania kamerami.

– Opcje aplikacji konferencyjnej i pulpitu multime-
dialnego:

– Tylko z modułem oprogramowania DCNM-LPD:
wyświetlanie zdjęcia mówcy, wyświetlanie zdję-
cia najnowszego mówcy, wyświetlanie logo.

– Z modułami oprogramowania DCNM-LCC i
DCNM-LPD: wyświetlanie obrazu na urządzeniu,
wyświetlanie zdjęcia mówcy, wyświetlanie zdję-
cia najnowszego mówcy, wyświetlanie logo (po
wyłączeniu opcji sterowania kamerą).

Narzędzia używane po spotkaniu
Po otwarciu spotkania automatycznie tworzony jest
plik z notatkami, zawierający następujące informacje:
• kiedy odbyło się spotkanie,
• które punkty porządku obrad zostały omówione

i w jakiej kolejności,
• ilu było nieobecnych i obecnych uczestników

(wymaga jest modułów oprogramowania DCNM-
LPD i DCNM-LSID),

• które rundy głosowania zostały przeprowadzone
i w jakiej kolejności (wymaga modułów
oprogramowania DCNM-LVPM i DCNM-LSVT).

Ten plik z notatkami można dołączyć do protokołu ze
spotkania.

Zawartość zestawu

Liczba Element

1 Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do
aktywacji licencji.

Parametry techniczne

System konferencyjny DICENTIS: • Licencja DCNM-LSYS

Informacje do zamówień

DCNM-LMPM Licencja na przygot. spotk. i zarządz.
Moduł oprogramowania DICENTIS Meeting Preparation
and Management aktywuje funkcje przygotowywania
spotkań i zarządzania nimi w aplikacji Meeting.
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