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DCNM-LSID Tunnistautumislisenssi yhdelle paikalle
DICENTIS

u Mahdollistaa kirjautumisen DICENTIS
Multimedia -laitteeseen ainutkertaisella
käyttäjätunnuksella (ja salasanalla).

u NFC-tunniste mahdollistaa kirjautumisen
laajennettuun langattomaan DICENTIS-
laitteeseen, äänestystoiminnolla varustettuun
DICENTIS Discussion -laitteeseen, kielivalinnalla
varustettuun DICENTIS Discussion -laitteeseen,
kosketusnäytöllä varustettuun DICENTIS
Discussion -laitteeseen tai DCNM-MMD2 -
laitteeseen

u Vapaa tai ennalta määritetty istumajärjestys.

u Laajennetuissa langattomissa DICENTIS-
laitteissa ja kosketusnäytöllä varustetussa
DICENTIS-laitteissa voidaan näyttää
aloitusnäyttö, jossa on osallistujan
henkilökohtaiset tiedot.

u Osallistujat tunnistetaan kirjautumisen
yhteydessä

DICENTIS Discussion -laitteiden toimintoja voidaan
laajentaa valinnaisilla lisensseillä.
Tunnistus paikalla -lisenssi lisää osallistujan
tunnistuksen DICENTIS Multimedia -laitteeseen,
äänestystoiminnolla varustettuun DICENTIS
Discussion -laitteeseen, kielivalinnalla varustettuun
DICENTIS Discussion -laitteeseen, kosketusnäytöllä
varustettuun DICENTIS Discussion -laitteeseen tai
laajennettuun langattomaan DICENTIS-laitteeseen.
Lisenssi tarvitaan jokaiselle tunnistusta edellyttävälle
laitteelle. Lisenssi toimitetaan aktivointikoodina, joka
otetaan käyttöön samalla tavalla kuin muutkin
langattomien DICENTIS-laitteiden DICENTIS -
konferenssijärjestelmien aktivointikoodit.

Toiminnot

Langaton DICENTIS-järjestelmä
Kun laajennetussa langattomassa DICENTIS-laitteessa
on Tunnistus paikalla ‑lisenssi:
• Käyttöoikeusrajoitukset voidaan ottaa käyttöön.

Osallistujat voivat tunnistautua NFC-tunnisteella ja
osallistua kokoukseen.

• Istumajärjestys voi olla vapaa tai ennalta määritetty,
ja se voidaan määrittää DICENTIS-järjestelmän
langattoman tukiaseman verkkoselainliittymän
avulla.

• Osallistujien nimet voidaan näyttää eri paikoissa,
kuten laajennetussa langattomassa laitteessa ja
verkkoselainliittymässä.

• Osallistujan nimi näkyy puhujaluettelossa oikein,
vaikka hän puhuisi keskeisessä paikassa, kuten
puhujakorokkeella.

• Muut osallistujat tietävät siten heti, kuka puhuu.
Laajennettu langaton DICENTIS-laite voidaan määrittää
NFC-lukijaksi. Tällöin osallistujiin voidaan liittää
helposti NFC-tunnisteet, joiden ansiosta osallistujien
tiedot voidaan syöttää järjestelmään nopeasti.

DICENTIS-konferenssijärjestelmä
Kun DICENTIS-laitteessa on Tunnistus paikalla -
lisenssi, se ottaa haltuunsa jotkin kokouksen
määritetyistä tunnistusasetuksista:
• Tunnistus voidaan määrittää siten, että osallistujat

voivat kirjautua vain heille määrätyille paikoille tai
mille tahansa paikalle.
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• Tunnistus voidaan tehdä NFC-kortilla (DCNM-
MMD2, DCNM-DE, DCNM-DVT, DCNM-DSL),
käyttäjänimellä (DCNM-MMD2) tai luettelosta
(DCNM-MMD2).

• Vahvistus voidaan ottaa käyttöön, ja se voidaan
tehdä PIN-koodilla (DCNM-MMD2, DCNM-DE) tai
salasanalla (DCNM-MMD2).

• Todennus Windows Server -järjestelmän kautta on
mahdollista. Tämän vaihtoehdon ollessa käytössä
käyttäjät voivat kirjautua keskustelulaitteeseen
samalla käyttäjänimellä ja salasanalla, jota he
käyttävät Windowsissa. Käyttäjänimi ja salasana
todennetaan Active Directory -palvelimessa.

• Tunnistus ulkoisen järjestelmän avulla, kuten
biometrisellä skannausjärjestelmällä, on mahdollista
API:n kautta.

• Osallistujan kirjautumistiedot voidaan näyttää
DICENTIS Multimedia -laitteiden ja DICENTIS
Discussion -laitteiden aloitusnäytössä.

• Kirjautumisnäyttöön voi lisätä tervetulotoivotuksen,
joka ohjaa osallistujat oikeille paikoille.

• Paikalla olevien ja poissa olevien osallistujien
määrät voidaan näyttää kokouksissa ja
äänestyskierroksilla. Nämä tiedot tallennetaan
automaattisesti luotaviin kokousmuistioihin ja
äänestysmuistioihin.

• Automaattinen päätösvaltalaskenta, joka perustuu
kaavaeditorissa itse määritettyyn laskentakaavaan.
Se voi näyttää päätösvallan kokoussovelluksessa,
synoptisessa hallinnassa ja kokouksen
muistiinpanoissa.

• Osallistujien nimet voidaan näyttää eri paikoissa.
• Osallistujan nimi näkyy puhujaluettelossa ja

Multimedia-laitteen kameran kuvassa oikein, vaikka
hän puhuisi keskeisessä paikassa, kuten
puhujakorokkeella. Tässä hyödynnetään
luettelovalintatoimintoa.

• DICENTIS Discussion -laitteen voi helposti poistaa
käytöstä, jos sitä ei tarvita kokouksessa.

• Kokoussovelluksen avulla pääkäyttäjä voi kirjata ulos
yksittäiset osallistujat, jotka ovat poistuneet
kokouksesta mutta unohtaneet kirjautua ulos.

DICENTIS-konferenssijärjestelmässä tarvitaan myös
Kokousten valmistelu ja hallinta -lisenssi
(DCNM‑LMPM) ja Osallistujatietokantalisenssi
(DCNM‑LPD), koska tunnistus edellyttää osallistujia.

Mukana toimitettavat osat

Määrä Komponentti

1 Sähköpostiviesti, joka sisältää lisenssin aktivointitiedot.

Tekniset tiedot

DICENTIS-konferenssijärjestelmä: • DCNM-LSYS-lisenssi

Langaton DICENTIS-järjestelmä: • DCNM-WAP

Tilaustiedot

DCNM-LSID Tunnistautumislisenssi yhdelle paikalle
DICENTIS-ohjelmistolisenssi, joka mahdollistaa
tunnistautumisen istuinpaikalta äänestystoiminnolla
varustetuissa DICENTIS Discussion -laitteissa,
kielivalinnalla varustetuissa DICENTIS Discussion -
laitteissa, kosketusnäytöllä varustetuissa DICENTIS
Discussion -laitteissa, DICENTIS Multimedia -laitteissa ja
laajennetuissa langattomissa DICENTIS-laitteissa.
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