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DCNM-LVPM Oylama hazırlığı ve yönetimi lisansı
DICENTIS

u Oylama turları önceden hazırlanabilir ve bir
toplantı sırasında kolayca seçilebilir

u Bağımsız oylama yetkisi katılımcılar için
tanımlanabilir

u Oylama sonrası veya toplantı sonrası analiz için
oylama verilerinin güvenli depolanması ve kolay
erişim

u Genel oylama ve gizli oturum için toplam ve ara
oylama sonucu seçenekleri

u Sistem API'ları aracılığıyla üçüncü taraflarca
verilere kolay erişim

DICENTIS Oylama Hazırlama ve Yönetim yazılım
modülü, DICENTIS Sistem Yazılımının Toplantı
Uygulamasında bir veya daha fazla oylama turunun
hazırlanmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır. Bu,
oylama oturumlarının konsey ve parlamentonun talep
ettiği gibi gelişmiş, verimli bir şekilde ayarlanmasına ve
yönetilmesine olanak tanır.

İşlevler

Oylama hazırlığı
"Oylama hazırlığı" özelliği sekreterin veya memurun bir
oylama turu hazırlamasına ya da toplantıya bir veya
daha fazla oylama turu eklemesine olanak tanır.
Oylama turları hemen hazırlanabileceği gibi, daha
sonraki bir tarihte de güncellenebilir. Oylama turu
kolaylıkla geri çağrılabilir veya artık gerekli
olmadığında, bir toplantıdan silinebilir. Oylama
turunun hazırlanması sırasında, sekreterin veya
memurun yapılandırabileceği parametreler şunlardır:
• Oylama referans numarası.
• Oylama konusu.
• Oylama turu açıklaması.
• Oylama turlarının sırası (toplantı sırasında oylama

turlarının kullanılacağı sıralama).
• Müşterilerin içerik yönetim sisteminde veya

DICENTIS Multimedya Sunucusunda saklanan
belgelere erişim için URL (bağlantı).

• Ülkeye veya bölgeye uyacak biçimde değiştirilebilen
oylama yanıt kümeleri. "Evet", "Hayır" veya "Lehte",
"Aleyhte", "Çekimser", "Boş" gibi çeşitli yanıt
kümeleri seçilebilir.

• Oylama zamanlayıcı seçenekleri. Oylama için ayrılan
zamanı sınırlandırmak için oylama zamanlayıcısı
yapılandırılabilir. Ayrılan zaman dolduğunda, oylama
otomatik olarak ‘askıya alınabilir’, ‘kapatılabilir’ veya
‘açık tutulabilir’.

• Sonuçların nasıl görüntüleneceği. Oylama
sonuçlarının (toplam ve/veya ayrı ayrı sonuçlar)
canlı güncellemesi görüntülenebilir, oylama
sonuçları oylama kapatıldıktan veya askıya
alındıktan sonra görüntülenebilir veya oylama
özellikli DICENTIS Toplantı cihazında, dokunmatik
ekranlı DICENTIS Toplantı cihazında ve DICENTIS
Multimedya cihazında sadece her katılımcının kendi
gizli oyu görüntülenebilir. Ayrıca bir gizli oylama
seçeneği de vardır. Gizli oylama seçildiğinde,
sonuçlar ayrı ayrı görüntülenmez ve DICENTIS
Sunucusundan ya da API aracılığıyla alınamaz.
Ayrıca, diğer katılımcıların oy verme davranışının
etkilenmesini önlemek için verilen oy da gizli
olabilir.

• Oylama turunun kabul edilmesine veya
reddedilmesine karar vermeyi kolaylaştırmak için
%100 farklı ayarlar tanımlanabilir. Bu ayarlar, oyların
toplantı notları pasta grafiğinde ve oylama sonuçları
dosyasında nasıl sayıldığını belirler (oy kullanma
yetkisi olan tüm katılımcılar veya oy kullanma yetkisi
olan tüm mevcut katılımcılar sayılır).

• Başkan, oturum sekreteri veya katip, teklifin kesin
bir çoğunluk hesaplamasına göre kabul edilip
edilmediğini görebilir.

• Oy ağırlığı her oylama turu için etkinleştirilebilir. Oy
ağırlığı toplantıdaki her katılımcı için
yapılandırılabilir. Seçenek katılımcıların mevcut
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olmayan katılımcılar (vekaletle oylama) için oy
kullanmalarını sağlayacak şekilde kullanılabilir ve
tüm oylama türleri (Gizli, Açık vb.) için uygulanabilir.

Katılımcıların oy kullanma yetkileri her toplantı için ayrı
ayrı ayarlanabilir. Oylama yetkisi olmayan katılımcılar
yine de toplantıya katılıp oylama sonuçlarını görebilir.
"Varsayılan ayar olarak kaydet" özelliği, önceden
kullanılmış bir oylama turunun ayarlarına göre hızlı ve
hatasız bir şekilde yeni bir oylama turu
oluşturulabilmesini sağlar.
Her oylama turunun ayrıntıları Toplantı Uygulamasında
ve DICENTIS cihazlarında (tam ekran görünümünde)
görüntülenebilir.

Oylama yönetimi
Başkan şunları yapabilir:
• oylama listesinden kolaylıkla hazırlanmış bir oylama

turu seçip hemen kullanılmak üzere hazır hale
getirilebilir.

• bir oylama turunun tüm ayrıntılarını katılımcılarla
paylaşmadan önce kontrol edebilir.

• bir oylama turu artık gerekli olmadığında iptal
edebilir.

Yazılım modülü DCNM‑LSID etkinleştirilirse:
• Mevcut ve eksik katılımcıların sayısı her oylama turu

için görüntülenir.
• Başkan güvenilir oylama sonuçlarını garantilemek

için oylama turuna katılmadan önce katılımcıların
oturum açmasını zorunlu hale getirebilir. 
Bu bilgiler ayrıca otomatik olarak oluşturulan oylama
turu notlarına kaydedilir.

• Başkan, kesin bir yeter sayı hesaplamasına
dayanarak toplantıya devam etmek veya oylama turu
başlatmak için yeterli katılımcı olup olmadığını
belirleyebilir.

Katılımcılar oylama başlamadan önce oylama konusu
hakkındaki geçmiş bilgileri görüntüleyebilir. Başkan
oylama turunu açtığında, katılımcılardan bir oylama
düğmesi seçerek teklifi oylamaları istenir. Oylama
sırasında, başkan oylama turu için Beklet/Devam Et,
Durdur ve Kapat seçeneklerini kullanabilir.
Tamamlanan oylama turlarının kabul edileceği ve
reddedileceği düğmeler ve bulunur. Oylama sayfasının
üst kısmındaki sezgisel düğme ile önceki ve sonraki
oylama turları kolaylıkla görüntülenebilir.

Oylama sonuçları
Oylama sonuçları DICENTIS Multimedya cihazı,
dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı ve ayrıca
Toplantı uygulamasında çubuk grafikleri şeklinde
görüntülenebilir. Sinoptik mikrofon kontrolünde,
oylama sonuçları sinoptik yerleşim planında
görüntülenebilir.

Oylama verileri DICENTIS Sunucusunda dış müdahale
algılama özelliğine sahip XML dosyaları olarak güvenli
bir şekilde depolanır. Böylece, oylama sonrası veya
toplantı sonrası analizler için veriler XSLT şablonu
kullanılarak kolaylıkla görüntülenebilir (örneğin,
sonuçlar bir toplantının tutanaklarına eklenebilir).
Aşağıdaki bilgiler hazır olarak alınabilir:
• Katılımcının adı ve hangi ülkeden olduğu
• Toplantı adı ve açıklaması
• Gündem konusu ve açıklaması
• Oylama turunun konusu ve açıklaması dahil olmak

üzere oylama turu ayrıntıları
• Tarih dahil olmak üzere, oylama turunun açılış ve

kapanış saatleri
• Toplam ve ayrı ayrı sonuçlar
Yazılım modülü DCNM‑LPD etkinleştirilirse:
• Başkan, oturum sekreteri veya katip, teklifin kesin

bir çoğunluk hesaplamasına göre kabul edilip
edilmediğini görebilir.

Sistem API'ları sayesinde oylama verilerine harici
uygulamalardan da kolayca erişilebilir.

Plansız oylama
Bir toplantı sırasında, başkan referans numarası, konu
ve açıklama bilgi alanlarını doldurarak oylama listesi
görünümünden ‘plansız’ bir oylama turu yürütebilir. Bu
oylama turundan alınan sonuçlar da DICENTIS
Sunucusunda saklanır ve gerekirse sonraki bir tarihte
alınabilir.

Birlikte verilen parçalar
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DCNM-LVPM Oylama hazırlığı ve yönetimi lisansı
Oylama turlarının hazırlanmasını ve yönetilmesini sağlar.
DCNM-LMPM lisansı gerekir. Bir tek koltuk lisansı
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Sipariş numarası DCNM-LVPM | F.01U.308.595

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

Veriler bildirilmeden değiştirilebilir | 202103021234 | V12 | Mart 02, 2021 © Bosch Security Systems 2021


