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De functionaliteit van de DICENTIS vergaderposten en
DICENTIS draadloze apparaten kan worden uitgebreid
met optionele licenties. Met de licentie Stemmen bij
stoel wordt de stemfunctionaliteit van een DICENTIS
apparaat: uitgebreid, Multimedia-apparaat of DICENTIS
draadloos apparaat: uitgebreid geactiveerd. Het aantal
licenties moet overeenkomen met het aantal
apparaten waarmee moet kunnen worden gestemd. De
licentie wordt geleverd als een activeringscode en
werkt hetzelfde als andere activeringscodes in het
DICENTIS systeem en het DICENTIS
Conferentiesysteem.
Basisfuncties
Met de licentie Stemmen bij stoel wordt aan het
DICENTIS Conferentiesysteem een beveiligde
stemfunctie toegevoegd die is geoptimaliseerd voor
vergaderingen van overheidsbesturen en parlementaire
vergaderingen. Tijdens een stemsessie kan elk
gelicentieerd DICENTIS Multimedia-apparaat,
Uitgebreid apparaat of DICENTIS Uitgebreid draadloos
apparaat worden gebruikt om een stem uit te brengen
met een geselecteerde antwoordset. De stemkeuze en
de totalen kunnen worden weergegeven op het
DICENTIS Multimedia-apparaat, Uitgebreide apparaat
en Uitgebreid draadloos apparaat om ervoor te zorgen
dat het besluitvormingsproces effectief en efficiënt
verloopt.

u

Gebruikersvriendelijke stemprocedure

u

De stemkeuze en uitslagen van de stemming kunnen
automatisch worden weergegeven op de DICENTIS
multimedia- en uitgebreide apparaten.

u

Hergebruik van stemlicenties voor nieuwe stoelen
als oude stoelen zijn verwijderd.

u

Gebruiksvriendelijke, intuïtieve stemknoppen met
verschillende kleuren.

DICENTIS draadloos
Met de licentie DICENTIS Stemmen bij stoel kan het
stemproces worden beheerd via de webinterface van
het DICENTIS Draadloze toegangspunt. De
webbrowserinterface beschikt over opties voor het
volgende:
• Een beschrijving invoeren voor het onderwerp van de
stemming.
• De antwoordset selecteren: voor/tegen, voor/tegen/
onthouden, voor/tegen/onthouden/niet stemmen, ja/
nee, ja/nee/onthouden, ja/nee/onthouden/niet
stemmen.
• De stemronde openen, onderbreken, hervatten en
sluiten.
• De resultaten weergeven.

Deelnemers die beschikken over een DICENTIS
draadloos apparaat: uitgebreid met stemlicentie
kunnen:
• Hun aanwezigheid tijdens een stemronde bevestigen.
• Hun stem uitbrengen met behulp van gekleurde
stemknoppen met duidelijke pictogrammen.
• De resultaten als gekleurde staafdiagrammen in het
display van het apparaat bekijken.

DICENTIS Conferentiesysteem
Het DICENTIS Multimedia-apparaat of de deelnemer
met rechten voor 'vergadering beheren' heeft volledige
controle over de stemprocedure en kan:
• Alle deelnemers naar het stemscherm dirigeren.
• De stemming openen.
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• De stemming onderbreken.
• De stemming hervatten.
• De stemming sluiten.

Deelnemers met een DICENTIS Multimedia-, Uitgebreid
of Stemapparaat met een stemlicentie kunnen hun
stem uitbrengen door de betreffende knop op het
display van het apparaat aan te raken (Voor, Tegen of
Onthouden).
Gebruiksgemak:
• De stemknoppen zijn groen, rood en geel.
• De arcering van de stemknoppen is zo ontworpen dat
mensen die kleurenblind zijn, duidelijk kunnen zien
welke stem ze uitbrengen.
• Voor een beter overzicht worden de stemresultaten
als een staafdiagram weergegeven, in groen, rood en
geel.
• Op het scherm van de DICENTIS Multimedia- en
Uitgebreide apparaten kunnen tussentijdse en
eindresultaten (Voor, Tegen en Onthouden) worden
weergegeven.

Meegeleverde onderdelen
Aantal

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