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u Voegt functionaliteit voor twee gebruikers toe aan
een draadloos apparaat en een vergaderapparaat

u Zorgt dat de naam van de deelnemer juist wordt
weergegeven wanneer de apparaten door twee
deelnemers worden gebruikt

De functionaliteit van DICENTIS Basis, Taal, Stemmen
en DICENTIS Draadloos apparaat kan worden
uitgebreid met licenties. Met de licentie DICENTIS
Twee gebruikers bij stoel mogen twee deelnemers
hetzelfde apparaat gebruiken, waarbij hun namen nog
steeds juist worden weergegeven in de sprekerslijst of
bij het camerabeeld. Het is zelfs mogelijk dat één
deelnemer spreekt terwijl de andere deelnemer in de
wachtlijst staat om te kunnen spreken. De licentie
DICENTIS Twee gebruikers bij stoel kan worden
uitgebreid met identificatie en/of stemmen om het
DICENTIS uitgebreide en DICENTIS draadloze
uitgebreide apparaat nog veelzijdiger te maken.
De licentie wordt geleverd als een activeringscode en
werkt hetzelfde als andere activeringscodes in het
DICENTIS systeem.

Basisfuncties

Bediening
• Elk van de deelnemers kan de microfoon activeren en

deactiveren met hun eigen microfoonknop voor
spreekverzoeken.

• Met het oog op gebruiksgemak werkt de
microfoonknop voor spreekverzoeken op dezelfde
manier als een vergaderpost die is geconfigureerd
voor één gebruiker.

Twee gebruikers met identificatiefunctie
• Wanneer het DCNM-DE en DCNM‑WDE DICENTIS

discussie: uitgebreid en DICENTIS draadloos:
uitgebreid apparaat zijn geconfigureerd voor twee
gebruikers, en de licentie DICENTIS Identificatie bij
stoel DCNM-LSID is geactiveerd, kan elke deelnemer
zich met zijn/haar eigen NFC-tag (Near Field
Communication) aanmelden bij het discussiesysteem.

• Bij het aanmelden kunnen deelnemers beslissen of ze
links of rechts van de vergaderpost of draadloze
vergaderpost willen zitten.

• Deelnemers kunnen zich altijd afmelden door op hun
eigen afmeldingsknop te drukken.

• Voor elk draadloos apparaat voor twee gebruikers
waarvoor u Identificatie bij stoel wilt gebruiken, zijn
twee exemplaren van de DCNM-LSID-licentie nodig.

Twee gebruikers met stemfunctie
• Wanneer het DCNM-DE en DCNM‑WDE DICENTIS

discussies: uitgebreid en DICENTIS draadloos:
uitgebreid apparaat zijn geconfigureerd voor twee
gebruikers, en de licentie DICENTIS Stemmen bij
stoel DCNM‑LSVT is geactiveerd, kunnen beide
deelnemers tegelijk stemmen met hun eigen
stemknoppen.

• Twee exemplaren van de DCNM‑LSVT-licentie zijn
vereist voor elk gebruik door twee gebruikers van
DCNM-DE DICENTIS discussies: uitgebreid en
DCNM‑WDE DICENTIS draadloos: uitgebreid apparaat
waarvoor u Stemmen bij stoel wilt gebruiken.



Meegeleverde onderdelen

Aantal Componenten

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

Bestelinformatie

DICENTIS Twee gebruikers bij stoel
softwarelicentie voor activering van twee gebruikers
bij stoel in discussies: basisfuncties, discussies: taal, 
discussies: uitgebreid en draadloos: uitgebreid.
Opdrachtnummer DCNM-LSDU
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