
Communicatiesystemen - DCNM-LSID Licentie voor identificatie op 1 stoel

DCNM-LSID Licentie voor identificatie op 1 stoel
DICENTIS

u Gebruik van een unieke gebruikersnaam (en
wachtwoord) voor aanmelding bij een DICENTIS
Multimedia-apparaat

u De NFC-tag kan worden gebruikt voor
aanmelding bij een DICENTIS Uitgebreid
draadloos apparaat, DICENTIS Vergaderpost met
stemfunctie, DICENTIS Vergaderpost met
taalkeuze, DICENTIS Vergaderpost met
touchscreen of een DCNM-MMD2-apparaat

u Vrije en vaste zitplaatsen mogelijk

u Op een DICENTIS Uitgebreid draadloos apparaat
en op DICENTIS Vergaderposten met
touchscreen kan een welkomstscherm met
persoonlijke deelnemerinformatie worden
weergegeven

u Deelnemers worden tijdens aanmelding herkend

De functionaliteit van de DICENTIS Vergaderposten
kan worden uitgebreid met optionele licenties.
Met de licentie Identificatie bij stoel wordt
identificatie van deelnemers ingeschakeld in een
DICENTIS Multimedia-apparaat, DICENTIS
Vergaderpost met stemfunctie, DICENTIS
Vergaderpost met taalkeuze, DICENTIS Vergaderpost
met touchscreen of DICENTIS Uitgebreid draadloos
apparaat.
Een licentie is vereist voor elk apparaat dat
identificatie vereist. De licentie wordt geleverd als een
activeringscode en werkt hetzelfde als andere
activeringscodes in de DICENTIS Draadloze en
DICENTIS Vergadersystemen.

Functies

DICENTIS Draadloos systeem
DICENTIS draadloos apparaat: uitgebreid met de
licentie Identificatie bij stoel:
• Toegangsbeperkingen voor gebruikers kunnen

worden ingeschakeld. Deelnemers kunnen hun NFC-
tag gebruiken om zich te identificeren en deel te
nemen aan een vergadering.

• Vrije of vaste zitplaatsen worden ondersteund en
kunnen worden geconfigureerd via de webinterface
van het DICENTIS draadloze toegangspunt.

• De namen van deelnemers kunnen op verschillende
locaties worden weergegeven, bijvoorbeeld op het
draadloze apparaat: uitgebreid en in de
webbrowserinterface.

• Namen van deelnemers worden juist weergegeven
in de sprekerslijst, ook wanneer ze spreken vanaf
een centrale locatie, zoals een podium.

• Andere deelnemers weten meteen wie er spreekt.
Het DICENTIS draadloze apparaat: uitgebreid kan
worden geconfigureerd als een NFC-lezer. Er kunnen
eenvoudig NFC-tags aan deelnemers worden
gekoppeld, zodat gegevens van deelnemers snel in het
systeem kunnen worden ingevoerd.

DICENTIS Conferentiesysteem
Wanneer een DICENTIS apparaat de Identification at
Seat-licentie heeft, wordt een deel van de
identificatie-instellingen voor de vergadering
overgenomen:
• Identificatie kan zodanig worden geconfigureerd dat

deelnemers zich alleen kunnen aanmelden bij de
stoelen die aan hen zijn toegewezen, of bij elke
gewenste stoel.

• Identificatie kan worden uitgevoerd via een NFC-
kaart (DCNM-MMD2, DCNM-DE, DCNM-DVT, DCNM-
DSL), gebruikersnaam (DCNM-MMD2) of selecteer
in een lijst (DCNM-MMD2).
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• Verificatie kan worden ingeschakeld en
geconfigureerd via pincode (DCNM-MMD2, DCNM-
DE) of wachtwoord (DCNM-MMD2).

• Verificatie via Windows Server is mogelijk. Als deze
optie is ingeschakeld, kunnen gebruikers zich bij de
vergaderpost aanmelden met dezelfde
gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord dat ze
voor Windows gebruiken. De gebruikersnaam en het
wachtwoord worden gevalideerd op Active
Directory Server.

• Identificatie door middel van een extern systeem,
bijvoorbeeld een biometrisch scansysteem, is
beschikbaar via de API.

• Op het welkomstscherm van het DICENTIS
Multimedia-apparaat en DICENTIS Vergaderposten
met touchscreen kunnen persoonlijke gegevens van
de deelnemers worden weergegeven.

• Het aanmeldingsscherm kan worden gebruikt om de
deelnemers aan een vergadering te verwelkomen en
te helpen de aan hen toegewezen stoel te vinden.

• Het aantal aanwezige en afwezige deelnemers kan
worden weergegeven voor vergaderingen en voor
stemronden. Deze informatie wordt tevens
opgeslagen in de automatisch gegenereerde
vergader- en stemrondenotulen.

• Automatische berekening van quorum op basis van
een door de gebruiker gedefinieerde expressie in de
expressie-editor. Het quorum kan worden
weergegeven in de Meeting Application,
Synoptische bediening en vergadernotulen.

• De namen van de deelnemers kunnen op
verschillende locaties worden weergegeven.

• De namen van de deelnemers worden juist
weergegeven in de sprekerslijst en in het
camerabeeld op het Multimedia-apparaat, ook
wanneer de spreker vanaf een centrale locatie,
zoals een podium, spreekt. Hiervoor wordt de
functie 'Selecteer uit lijst' gebruikt.

• Een DICENTIS Vergaderpost kan eenvoudig worden
uitgeschakeld als deze niet nodig is voor een
vergadering.

• Individuele deelnemers, die de vergadering hebben
verlaten en vergeten zijn zich af te melden, kunnen
via de vergaderapplicatie worden afgemeld door
een operator.

Voor het DICENTIS Conferentiesysteem zijn tevens de
licenties Meeting Preparation & Management
(DCNM‑LMPM) en Participant Database (DCNM‑LPD)
vereist, omdat er deelnemers nodig zijn voor
identificatie.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

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

Technische specificaties

DICENTIS Conferentiesysteem: • DCNM-LSYS-licentie

DICENTIS draadloos systeem: • DCNM-WAP

Bestelinformatie

DCNM-LSID Licentie voor identificatie op 1 stoel
DICENTIS softwarelicentie voor activering van
identificatie bij stoel in de DICENTIS Vergaderpost met
stemfunctie, de DICENTIS Vergaderpost met taalkeuze,
de DICENTIS Vergaderpost met touchscreen, het
DICENTIS Multimedia-apparaat en het DICENTIS
Uitgebreid draadloos apparaat.
Bestelnummer DCNM-LSID | F.01U.300.533
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