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u Transmissão XML para facilitar o processamento e
início da sessão

u Interface para aplicações de cliente de vídeo para
exibir dados da reunião através de ecrãs ou
projetores de vídeo

u Aplicação de cliente de vídeo disponível em
DCN‑SW DVD

u Exemplo de código fonte disponível C‑Sharp no DVD
do DCN‑SW

u Disponível manual de software para programador

Funções

Uma ampla gama de atividades pode ser transmitida.
Os principais itens são:

• Início/término da reunião, lista de oradores,
resultados das votações (individuais e totais),
participantes.

• Filtros estão disponíveis para definir o conteúdo de
uma transmissão, por exemplo, se apenas as
atividades da votação são necessárias na
transmissão, todas as outras informações podem ser
ocultadas.

• As atividades são enfileiradas antes de serem
enviadas para a transmissão. O tamanho das filas
pode ser definido livremente.

• A autorização do cliente é controlada por uma lista de
endereços IP permitidos. Os clientes com endereços
IP desconhecidos não receberão a transmissão.

• Exemplo de código-fonte em C-Sharp e manual do
desenvolvedor de software disponíveis no DVD do
DCN‑SW-E

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença

Especificações técnicas

DCN NG: DCN-SW-E DCN-SW-E é necessário antes de
poder usar essa licença

Informações sobre pedidos

DCN-SWSMD-E Licença de streaming de dados da reuni-
ão
Dados da reunião para transmissão do Software de
conferência DCN Next Generation para fornecer
dados, como os oradores atuais, lista de solicitações,
resultados das votações e outras informações, em
telas de vídeo ou projetores. Para utilização com o
DCN‑SW-E.
Número do pedido DCN-SWSMD-E



Opções de software

DCN-SW-E Licença de software, módulo principal
Módulo principal do software de conferência DCN
Next Generation, uma plataforma para executar todos
os outros módulos do software de conferência, código
de autorização eletrônico.

Número do pedido DCN-SW-E
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