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DCNM-LSDU Bản quyền 2 đại biểu đồng thời
DICENTIS

u Hỗ trợ chức năng sử dụng kép cho thiết bị không
dây DICENTIS và thiết bị Hội Thảo DICENTIS

u Cho phép hiển thị chính xác tên người tham gia
khi hai người cùng sử dụng một thiết bị
DICENTIS

Chức năng của thiết bị Hội Thảo DICENTIS, thiết bị Hội
Thảo với chức năng biểu quyết và Thiết Bị Không Dây
DICENTIS có thể mở rộng thông qua giấy phép. Giấy
phép Sử Dụng Kép Tại Chỗ Ngồi DICENTIS cho phép
hai người tham gia sử dụng cùng một thiết bị và tên
vẫn được hiển thị chính xác trên danh sách người phát
biểu hoặc với hình ảnh camera. Nó còn cho phép một
người tham gia phát biểu trong khi người tham gia
khác đang nằm trong danh sách chờ để phát biểu. Có
thể mở rộng thêm chức năng nhận dạng và/hoặc biểu
quyết cho Giấy phép Sử Dụng Kép Tại Chỗ Ngồi
DICENTIS, giúp thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn
hình cảm ứng và thiết bị không dây DICENTIS Với Khả
Năng Mở Rộng linh hoạt hơn.
Giấy phép được cung cấp dưới dạng một mã kích hoạt
và cách kích hoạt tương tự như các mã kích hoạt khác
trong Hệ Thống DICENTIS.

Chức năng

Hoạt động
• Mỗi một người tham gia có thể bật và tắt micrô bằng

cách sử dụng nút yêu cầu micrô của riêng mình.
• Để đảm bảo dễ sử dụng, nút yêu cầu micrô hoạt

động tương tự như khi thiết bị được cấu hình cho
hoạt động sử dụng đơn lẻ.

Sử dụng kép với chức năng nhận dạng
• Khi lập cấu hình sử dụng kép cho DCNM-DE, thiết bị

Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng hoặc
DCNM‑WDE, thiết bị không dây DICENTIS với khả
năng mở rộng và kích hoạt giấy phép Nhận Dạng Tại
Chỗ Ngồi DICENTIS DCNM‑LSID, mỗi người tham gia
có thể dễ dàng đăng nhập vào hệ thống hội thảo
thông qua thẻ Giao Tiếp Tầm Gần (NFC) của mình.

• Khi đăng nhập, người tham gia có thể quyết định
xem họ muốn ngồi bên trái hoặc bên phải của thiết
bị Hội Thảo hoặc thiết bị không dây.

• Người tham gia có thể đăng xuất bất cứ lúc nào
bằng cách nhấn nút đăng xuất của mình.

• Cần hai giấy phép DCNM‑LSID cho mỗi thiết bị
không dây hoạt động sử dụng kép để dùng chức
năng Nhận Dạng Tại Chỗ ngồi.

Sử dụng kép với chức năng biểu quyết
• Khi lập cấu hình sử dụng kép cho DCNM-DE, thiết bị

Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng hoặc
DCNM‑WDE, thiết bị không dây DICENTIS với khả
năng mở rộng và kích hoạt giấy phép Biểu Quyết Tại
Chỗ Ngồi DICENTIS DCNM‑LSVT, mỗi người tham
gia có thể biểu quyết cùng lúc thông qua nút biểu
quyết riêng của mình.

• Cần hai giấy phép DCNM‑LSVT cho mỗi thiết bị Hội
Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng DCNM-DE và
thiết bị không dây DICENTIS với Khả Năng Mở Rộng
DCNM‑WDE để dùng chức năng Biểu Quyết Tại Chỗ
Ngồi.

Bao gồm bộ phận

Số lượng Thành phần

1 Email có thông tin kích hoạt giấy phép.

Thông số kỹ thuật

Một hệ thống máy tính chạy phần
mềm máy chủ và ứng dụng cuộc
họp:

• Windows server 2008 R2 64
bit, hoặc:
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• Máy chủ Windows 2012 R2 64
bit (gồm tính năng .NET
Framework 3.5):
– Bộ xử lý i7 4 lõi 2,5 GHZ.
– RAM 16 GByte.
– Dung lượng trống trên ổ

cứng là 20 GB.
– Thẻ Ethernet 1 GB.

Máy tính chạy phần mềm máy chủ
trong hệ thống nhiều máy tính:

• Windows server 2008 R2 64
bit, hoặc:

• Máy chủ Windows 2012 R2 64
bit (gồm tính năng .NET
Framework 3.5):
– Bộ xử lý i7 4 lõi, 2,5 GHZ.
– RAM 16 GByte.
– Dung lượng trống trên ổ

cứng là 20 GB.
– Thẻ Ethernet 1 GB.

Máy tính chỉ chạy ứng dụng cuộc
họp:

• Windows 7 home premium 64
bit, hoặc

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro 64 bit (gồm tính năng .NET
Framework 3.5):
– Bộ xử lý i5 4 lõi, 2,4 GHZ.
– RAM 8 GByte.
– Dung lượng trống trên ổ

cứng là 20 GB.
– Thẻ Ethernet 1 GB.

Lưu ý: Windows 10 chỉ thích hợp
dùng cho máy khách.

Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS: • Giấy phép DCNM-LSYS

Thông tin đặt hàng

DCNM-LSDU Bản quyền 2 đại biểu đồng thời
Giấy phép phần mềm DICENTIS dùng để bật chức năng
sử dụng kép tại chỗ ngồi cho thiết bị Hội Thảo DICENTIS,
thiết bị Hội Thảo DICENTIS với bộ chọn ngôn ngữ, thiết
bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng và thiết bị
không dây DICENTIS.
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