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DCNM-LSVT Äänestyslisenssi yhdelle paikalle
DICENTIS

u Helppokäyttöinen äänestystoiminto.

u Äänestysvaihtoehdot ja tulokset voidaan näyttää
automaattisesti DICENTIS Multimedia -laitteissa
ja kosketusnäytöllä varustetuissa DICENTIS
Discussion -laitteissa.

u Äänestystulokset voidaan myös näyttää myös
synoptisessa asettelussa

u Äänestyslisenssit voi siirtää uusiin paikkoihin, jos
paikkoja poistetaan.

u Helppokäyttöiset värilliset äänestyspainikkeet.

DICENTIS Discussion -laitteiden toimintoja voidaan
laajentaa valinnaisilla lisensseillä.
Äänestys paikalla -lisenssi mahdollistaa äänestämisen
kosketusnäytöllä varustetulla DICENTIS Discussion -
laitteella, Multimedia-laitteella tai laajennetulla
langattomalla DICENTIS-laitteella. Kullekin laitteelle,
joissa tarvitaan äänestystoimintoa, on oltava oma
lisenssi. Lisenssi toimitetaan aktivointikoodina, joka
otetaan käyttöön samalla tavalla kuin muutkin
langattomien DICENTIS-laitteiden DICENTIS-
konferenssijärjestelmien aktivointikoodit.

Toiminnot

Äänestys paikalla -lisenssillä voidaan DICENTIS-
konferenssijärjestelmissä käyttää turvallista, kunnallis-
ja valtionhallintoa varten optimoitua
äänestystoimintoa. Äänestyksessä kullakin
lisensoidulla DICENTIS Multimedia -laitteella,
kosketusnäytöllä varustetulla Discussion-laitteella tai
laajennetulla langattomalla DICENTIS-laitteella voidaan
äänestää jotakin valituista vaihtoehdoista.
Äänestysvalinta ja lopputulokset voidaan näyttää
DICENTIS Multimedia -laitteessa sekä laajennetussa
langattomassa Discussion-laitteessa, jossa on
kosketusnäyttö, mikä takaa tehokkaan
päätöksentekoprosessin.

Langaton DICENTIS
DICENTIS äänestys paikalla ‑lisenssiä käytettäessä
äänestysprosessia voidaan hallita langattoman
DICENTIS-tukiaseman verkkoliittymässä.
Verkkoselainliittymässä on seuraavat vaihtoehdot:
• äänestyksen kohteen kuvauksen kirjoittaminen

• vastausvaihtoehtojen valinta: puolesta/vastaan,
puolesta/vastaan/tyhjä, puolesta/vastaan/tyhjä / ei
halua osallistua, jaa/ei, jaa/ei/tyhjä, jaa/ei/tyhjä / ei
halua osallistua

• äänestyskierroksen avaaminen, keskeyttäminen,
jatkaminen ja sulkeminen

• tulosten näyttäminen.
Osallistuja, jolla on äänestyslisenssillä varustettu
laajennettu langaton DICENTIS-laite, voi
• vahvistaa läsnäolonsa äänestyskierroksella
• antaa äänensä käyttämällä selkeästi merkittyä

värillisiä äänestyspainikkeita
• tarkastella tuloksia laitteen näytössä värillisenä

palkkikaaviona.

DICENTIS-konferenssijärjestelmä
DICENTIS Multimedia -laitteella tai osallistujalla, jolla
on kokouksen hallintaoikeudet, on täysi
äänestystoimintojen hallinta ja mahdollisuus
• siirtää kaikki osallistujat äänestysnäyttöön
• avata äänestyksen
• keskeyttää äänestyksen
• jatkaa äänestystä
• sulkea äänestyksen.
Osallistujat, joilla on DICENTIS Multimedia ‑laite,
äänestyslisenssillä ja kosketusnäytöllä varustettu
DICENTIS Discussion -laite tai äänestystoiminnolla
varustettu DICENTIS Discussion -laite voivat antaa
äänensä koskettamalla äänestyspainiketta (puolesta,
vastaan tai tyhjä) laitteen näytössä tai koskettamalla
laitteen kosketuspainikkeita.
Käytöstä on tehty mahdollisimman helppoa:
• Äänestyspainikkeiden värit ovat vihreä, punainen ja

keltainen.
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• Äänestyspainikkeiden väritys on suunniteltu niin,
että myös värisokeat henkilöt erottavat vaihtoehdot
selkeästi.

• Äänestystulokset esitetään helposti tulkittavana
pylväsdiagrammina, jossa käytetään vihreää,
punaista ja keltaista väriä.

• DICENTIS Multimedia -laitteen tai kosketusnäytöllä
varustetun DICENTIS Discussion -laitteen näytössä
voidaan näyttää väliaikatulokset ja lopulliset
tulokset (puolesta, vastaan ja tyhjä).

• äänestystulokset voidaan myös näyttää myös
synoptisessa asettelussa. Synoptinen asettelu voi
automaattisesti vaihtua näyttämään
äänestystuloksia, kun äänestys on käynnissä, tai
puheenjohtaja voi manuaalisesti vaihtaa mikrofonien
hallinnan ja äänestystulosten välillä.

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-LSVT Äänestyslisenssi yhdelle paikalle
DICENTIS-ohjelmistolisenssi mahdollistaa istuinpaikalta
tehtävän äänestyksen DICENTIS Multimedia -laitteissa,
kosketusnäytöllä varustetuissa DICENTIS Discussion -
laitteissa ja laajennetuissa langattomassa DICENTIS-
laitteissa. DICENTIS Discussion -laite, jossa on sisäinen
äänestyksen toiminnallisuus.
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