
Communicatiesystemen - DCNM-LPD Licentie voor deelnemersdatabase

DCNM-LPD Licentie voor deelnemersdatabase
DICENTIS

u Uitgebreide database-informatie over alle
deelnemers

u Hergebruik van deelnemerinformatie voor
andere vergaderingen

u Definieert discussie en beheert vergaderings- en
prioriteitautorisatie voor elke individuele
deelnemer

u Mogelijkheid om foto's toe te voegen aan
deelnemers

Met de softwaremodule DICENTIS Participant
Database kunt u in de Meeting Application een
uitgebreide database met deelnemerinformatie
opstellen. Tijdens de voorbereiding van een
vergadering kunnen deelnemers worden toegewezen
aan de vergadering. Het voordeel van deze methode is
dat personen die verschillende vergaderingen
bijwonen maar één keer ingevoerd hoeven te worden
en dat ze aan elke willekeurige vergadering kunnen
worden toegewezen zonder dat hun gegevens
opnieuw moeten worden ingevoerd. Bovendien kan op
deze wijze per agendaonderwerp een sprekerslijst van
deelnemers worden opgesteld. Optioneel kunt u aan
deelnemers foto's toevoegen die op de synoptische
microfoonbediening en in de lijst van deelnemers aan
de vergadering kunnen worden gebruikt. Als er geen
video beschikbaar is, kunnen een foto en gegevens
van de actieve spreker worden weergegeven tijdens
de vergadering.

Functies

Database
Alle informatie wordt ingevoerd via de Meeting
Application. Dit gebeurt voor of tijdens het verloop
van de conferentie. Voor elke deelnemer kan een
aanzienlijke hoeveelheid gegevens worden
gespecificeerd. Alle specifieke informatie, zoals
voornaam, tweede voornaam, achternaam,
aanspreektitel, regio en land van een persoon, kan
worden hergebruikt en hoeft dus niet voor elke
vergadering opnieuw te worden ingevoerd.
Tijdens de voorbereiding van een vergadering is het
mogelijk om discussie-, vergaderingbeheer- en
prioriteitopties van individuele deelnemers in of uit te

schakelen. Daarnaast kunnen deelnemers per
agendaonderwerp op een sprekerslijst worden
geplaatst.

Gegevensinvoer
Alle persoonsgegevens worden ingevoerd via het
voorbereidingsgedeelte van de Meeting Application.
Voor sommige gegevens (voornaam, achternaam)
worden een aantal tekens ingevoerd. Voor andere
gegevens (aanspreektitel, regio, land), kan de invoer
eenvoudig worden geselecteerd uit een keuzelijst, die
door het systeem wordt gepresenteerd. Deze
keuzelijst wordt automatisch bijgehouden door het
systeem. Als de gebruiker tekst invoert, wordt deze
automatisch aan de lijst toegevoegd. De gegevens
kunnen ook worden geïmporteerd en geëxporteerd als
ExcelTM-bestand.

Gebruikersrechten
Door de juiste gebruikersrechten vast te leggen, kan
een pc voor het invoeren van deelnemerinformatie
worden geconfigureerd. Deze invoer-pc kan in de
lobby bij de ingang van een congresgebouw worden
neergezet, zodat de receptionist de gegevens van
personen kan invoeren en hen aan de gewenste
vergadering kan toewijzen.

Berekening van quorum
In combinatie met DCNM-LSID, biedt de module
aanwezigheidsregistratie en automatische
quorumberekening.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 E‑mail met informatie over activering van de licentie.
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Technische specificaties

DICENTIS Conferentiesysteem: • DCNM-LSYS-licentie

Bestelinformatie

DCNM-LPD Licentie voor deelnemersdatabase
DICENTIS Participant Database maakt het mogelijk
namen van deelnemers te definiëren en deelnemers toe
te wijzen aan stoelen.
Bestelnummer DCNM-LPD | F.01U.287.754
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