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DCNM-LSVT Licencja na głosowanie na 1 stanowisko
DICENTIS

u Intuicyjna procedura głosowania

u Automatyczne wyświetlanie oddanych głosów
i wyników głosowania na pulpitach
multimedialnych DICENTIS i pulpitach
dyskusyjnych DICENTIS z ekranem dotykowym

u Możliwość wyświetlania wyników głosowania w
układzie synoptycznym

u Ponowne wykorzystanie licencji na głosowanie
na nowych stanowiskach po usunięciu starych

u Intuicyjne, kolorowe, łatwe w użyciu przyciski do
głosowania

Funkcjonalność pulpitów dyskusyjnych DICENTIS
można rozszerzyć poprzez korzystanie z opcjonalnych
licencji.
Licencja na głosowanie na stanowisku umożliwia
głosowanie na pulpitach dyskusyjnych DICENTIS z
ekranem dotykowym, pulpitach multimedialnych i
rozszerzonych pulpitach bezprzewodowych DICENTIS.
Liczba licencji musi odpowiadać liczbie urządzeń
wymagających funkcji głosowania. Licencja jest
dostarczana w formie kodu aktywacyjnego
i aktywowana w taki sam sposób jak inne kody
aktywacyjne w bezprzewodowym systemie DICENTIS
i systemie konferencyjnym DICENTIS.

Funkcje

Licencja na głosowanie na stanowisku umożliwia
włączenie w systemie konferencyjnym DICENTIS
funkcji bezpiecznego głosowania, która pozwala na
przeprowadzanie głosowań w radach i parlamentach.
Podczas sesji głosowania wszystkie pulpity
multimedialne DICENTIS, pulpity dyskusyjne z
ekranem dotykowym i rozszerzone pulpity
bezprzewodowe DICENTIS, które mają licencję, mogą
być wykorzystane do oddania głosu. Oddane głosy
i wyniki mogą być wyświetlane na pulpitach
multimedialnych DICENTIS, pulpitach dyskusyjnych z
ekranem dotykowym i rozszerzonych pulpitach
bezprzewodowych, co zapewnia sprawne
podejmowanie decyzji.

Bezprzewodowy system DICENTIS
Licencja głosowania na stanowisku DICENTIS
umożliwia zarządzanie procedurą głosowania
z poziomu interfejsu sieciowego bezprzewodowego
punktu dostępu DICENTIS. Interfejs sieciowy
w przeglądarce umożliwia:
• wprowadzenie opisu tematu głosowania;
• wybranie zestawu odpowiedzi: za/przeciw, za/

przeciw/wstrzymanie się, za/przeciw/wstrzymanie
się/dnpv, tak/nie, tak/nie/wstrzymanie się, tak/nie/
wstrzymanie się/dnpv;

• otwieranie, wstrzymywanie, wznawianie i zamykanie
rundy głosowania;

• wyświetlanie wyników.
Uczestnicy korzystający z rozszerzonego pulpitu
bezprzewodowego DICENTIS z licencją głosowania
mogą:
• potwierdzić swoją obecność podczas rundy

głosowań;
• oddać głosy za pomocą kolorowych przycisków do

głosowania z przejrzystymi ikonami;
• zobaczyć wyniki na wyświetlaczu w postaci

kolorowych wykresów słupkowych.

System konferencyjny DICENTIS
Użytkownik pulpitu multimedialnego DICENTIS lub
uczestnik z uprawnieniami do zarządzania spotkaniem
mają pełną kontrolę nad procedurą głosowania
i mogą:
• przedstawić wszystkich uczestników na ekranie

głosowania;
• otwierać głosowanie;
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• wstrzymywać głosowanie;
• wznawiać głosowanie;
• zamykać głosowanie.
Uczestnicy korzystający z pulpitów multimedialnych
DICENTIS, pulpitów dyskusyjnych DICENTIS z ekranem
dotykowym i licencją na głosowanie lub pulpitów
dyskusyjnych DICENTIS z funkcją głosowania mogą
oddać głos, naciskając odpowiedni przycisk (za,
przeciw lub wstrzymanie się od głosu) na ekranie lub
pulpicie.
W celu ułatwienia obsługi:
• przyciski do głosowania mają kolor zielony,

czerwony i żółty;
• cieniowanie przycisków do głosowania

zaprojektowano tak, aby osoby cierpiące na
daltonizm wyraźnie widziały, jaki głos oddają;

• wyniki głosowania są wyświetlane w formie wykresu
liniowego z zieloną, czerwoną i żółtą linią, które
poprawiają jego czytelność;

• pośrednie i ostateczne wyniki (za, przeciw
i wstrzymanie się od głosu) są wyświetlane na
ekranach pulpitów multimedialnych DICENTIS i
pulpitów dyskusyjnych DICENTIS z ekranem
dotykowym;

• wyniki głosowania mogą być też wyświetlane w
układzie synoptycznym (odzwierciedlającym
rzeczywisty widok). Układ synoptyczny może
automatycznie przełączać się na wyświetlanie
wyników głosowania, gdy runda głosowania jest
otwarta, lub przewodniczący może samodzielnie
przełączać między widokiem ustawień mikrofonu a
widokiem wyników głosowania.

Zawartość zestawu

Liczba Element

1 Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do
aktywacji licencji.

Parametry techniczne

System konferencyjny DICENTIS: • Licencja DCNM-LSYS

Bezprzewodowy system DICENTIS: • DCNM-WAP

Informacje do zamówień

DCNM-LSVT Licencja na głosowanie na 1 stanowisko
Licencja na oprogramowanie DICENTIS umożliwiająca
głosowanie na stanowiskach za pomocą pulpitów
multimedialnych DICENTIS, pulpitów dyskusyjnych
DICENTIS z ekranem dotykowym i rozszerzonych
pulpitów bezprzewodowych DICENTIS. Pulpit dyskusyjny
DICENTIS z funkcją głosowania ma już wbudowaną tę
opcję.
Numer zamówienia DCNM-LSVT | F.01U.300.532
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