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DCNM-LPD Osallistujatietokannan lisenssi
DICENTIS

u Kattava tietokanta osallistujien tiedoista.

u Osallistujien tietoja voi käyttää uudelleen
useissa kokouksissa.

u Keskustelun määritys, kokouksen hallinta ja
kunkin osallistujan prioriteettivaltuutusten
määritys.

u Osallistujien lisäys kokoukseen.

DICENTIS-järjestelmän osallistujatietokantamoduuli
mahdollistaa kattavien tietokantojen laatimisen
osallistujiin liittyvistä tiedoista kokoussovelluksessa.
Käyttäjiä voidaan määrittää kokouksen osallistujiksi
kokouksen valmisteluvaiheessa. Menetelmän etuna on
se, että useaan kokoukseen osallistuvat käyttäjät
voidaan kirjata vain kerran, minkä jälkeen heidät
voidaan määrittää mihin tahansa kokoukseen, eikä
samoja tietoja tarvitse antaa uudelleen. Lisäksi
moduulin avulla voidaan määrittää osallistujien
puhujaluettelo esityslistan jokaiselle kohdalle. Voit
myös lisätä osallistujille kuvia, joita sitten voidaan
käyttää mikrofonien synoptisessa hallinnassa ja
kokouksen osallistujaluettelossa. Kun videokuvaa ei
ole käytettävissä, osallistujan kuva ja tiedot
aktiivisesta puhujasta voidaan näyttää kokouksen
aikana.

Toiminnot

Tietokanta
Kaikki tiedot annetaan kokoussovelluksen kautta
ennen konferenssia tai sen aikana. Jokaisesta
konferenssin osallistujasta voidaan määrittää runsaasti
tietoja. Tiedot voivat olla yksityiskohtaisia, kuten
etunimi, toinen nimi, sukunimi, työnimike, alue ja maa.
Tietoja voi käyttää uudelleen, eikä niitä tarvitse antaa
uudelleen jokaista kokousta varten.
Kokouksen valmistelun yhteydessä voidaan antaa tai
evätä tiettyjen osallistujien oikeus osallistua
keskusteluun, kokouksen hallintaan tai prioriteetin
käyttöön tietyssä kokouksessa. Osallistujia voi myös
lisätä yksittäisten esityslistan kohtien
puhujaluetteloihin.

Tietojen syöttö
Henkilökohtaiset tiedot annetaan kokoussovelluksen
valmistelualueella. Joihinkin tietoihin (kuten
etunimeen ja sukunimeen) on annettava tietty määrä
merkkejä. Joissakin tiedoissa (kuten alueessa ja
maassa) vaihtoehto voidaan valita järjestelmän
ehdottamista vaihtoehdoista. Järjestelmä hallitsee
tätä vaihtoehtojen luetteloa automaattisesti. Kun
käyttäjä kirjoittaa tekstiä, se lisätään luetteloon
automaattisesti. Tiedot voidaan myös tuoda ja viedä
ExcelTM-tiedostona.

Käyttöoikeudet
Osallistujatietojen antamista varten voidaan luoda
asiakastietokone määrittämällä oikeat käyttöoikeudet.
Tämä asiakastietokone voidaan sijoittaa
kongressikeskuksen aulaan, jossa rekisteröitymisistä
vastaava henkilö voi kirjata osallistujien tiedot ja lisätä
osallistujat oikeisiin kokouksiin.

Päätösvaltalaskelma
Yhdessä DCNM-LSID-yksikön kanssa se mahdollistaa
osallistumisen rekisteröinnin ja automaattisen
päätösvaltalaskelman.

Mukana toimitettavat osat

Määrä Komponentti

1 Sähköpostiviesti, joka sisältää lisenssin aktivointitiedot.

Tekniset tiedot

DICENTIS-konferenssijärjestelmä: • DCNM-LSYS-lisenssi
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Tilaustiedot

DCNM-LPD Osallistujatietokannan lisenssi
DICENTIS-osallistujatietokannan voidaan määrittää
osallistujien nimet ja osoittaa heille paikat.
Tilausnumero DCNM-LPD | F.01U.287.754
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