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u Reunião e agenda

u Gestão de utilizadores

u Solução cliente-servidor

u Otimizado para Microsoft Windows 8.1 e 10

u Configuração offline

O Módulo principal do Software de conferência
DCN‑SW-E é usado como uma plataforma onde todos
os outros módulos do software são executados. As
funções básicas estão inclusas, e outras podem ser
adicionadas dependendo da funcionalidade
necessária.

Visão geral do sistema

O Módulo principal do Software de conferência
DCN‑SW-E foi desenvolvido como uma solução de
servidor cliente e consiste de quatro componentes de
software:

• O servidor fornece gerenciamento, controle e
monitoramento dos sistemas DCN Next Generation
ou DCN Wireless Discussion.

• O aplicativo de configuração oferece instalação do
sistema e preparação de reuniões.

• O aplicativo do operador oferece monitoramento do
sistema e controle de reuniões.

• O aplicativo de impressão oferece impressão dos
resultados da votação.

Todos os aplicativos DCN‑SW-E podem, mas não
necessariamente precisam, ser executados em
computadores diferentes e se integram perfeitamente
uns aos outros. Isso possibilita a atribuição de
funcionalidade para usuários diferentes e/ou

computadores – por exemplo, permitir que um ou
mais usuários configurem a preparação e registrem
participantes (aplicativo de configuração), e outra
pessoa controle de fato a reunião em um computador
separado (aplicativo do operador). O arquivo de ajuda
contextual oferece suporte instantâneo para todos os
aplicativos.
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1 Servidor DCN‑SW-E

2 Aplicativo de impressão dos resultados da votação



3 Aplicativo de configuração remoto

4 Aplicativo de operador remoto (licença de vários computadores
necessária)

5 Tela sensível ao toque

6 Conexões Ethernet

7 CCU2 (único)

8 CCU2 (mestre)

9 Rede óptica da Bosch
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CCU2 (escravo)

Funções

O servidor
• Monitoramento e controle dos dados e conferência.
• Executado em segundo plano e vincula todos os

aplicativos.
• O banco de dados SQL armazena todos os dados e

configurações.
• Relatório de status da conexão do banco de dados e

conexão do sistema.
• Registro de erros para diagnóstico rápido.

Aplicativo de configuração

• Pré-configuração passo a passo fácil que o torna
excepcionalmente ergonômico.

• Configuração offline do sistema.
• Gerenciamento do usuário administrador: definição

de usuários e grupos de usuários com privilégios de
grupo, como direitos de visualização e controle.

• Configuração do sistema do instalador: definição de
assentos e layouts sinópticos.

• Preparação de reunião do operador: modelos de
votações, participantes, autorizações para cada
reunião, agenda, listas de oradores e scripts de
votações.

Aplicativo do operador

• Controle total de reuniões.
• Otimizado para tela sensível ao toque.
• Tecnologia de faixas que oferecem ao usuário uma

representação gráfica de todas as funções principais,
tornando o uso muito intuitivo.

• Funcionalidade dependente dos direitos do usuário e
da licença do sistema.

• Controle de microfone sinóptico, resultados da
votação, controle da sensibilidade de microfone
individual, status da bateria e status do sinal.

• Formatos e sombreamentos sinópticos projetados
ergonomicamente ajudam pessoas daltônicas a
diferenciarem os diferentes status.

• Links rápidos para avançar instantaneamente ao
aplicativo de configuração para ajustar a pré-
-configuração.

Aplicativo de impressão
• Impressão automática dos resultados da votação

Notas de instalação/configuração

Licença
DCN‑SW-E possui ativação por licença e acompanha
um código de autorização que inclui controle sinóptico
com funcionalidade de controle de microfone básica. A
ativação é feita por meio do site de licenças.
O aplicativo de configuração pode ser usado
independentemente das licenças adicionais onde o
aplicativo do operador não precisa da licença para
controlar o sistema de conferência.
Executar o aplicativo do operador em um computador
separado requer o DCN‑SWMPC-E.

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 E-mail com informações de ativação de licença
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Especificações técnicas

Número máximo de
computadores clientes

20

Sistema operacional compatível Windows 8.1 Pro 32 ou 64 bits
(incluindo o recurso .NET
Framework 3.5).
ou
Windows 10 Pro 32 ou 64 bits
(incluindo o recurso .NET
Framework 3.5).
Tudo com os pacotes de serviços
e as atualizações mais recentes.

Porta TCP aberta necessária para
computadores clientes

9461, 20000, 20001 e 20002

Requisitos do computador  

      CCU único Processador i5 de 4 núcleos 2,4
GHZ.

• 8 GB RAM.

• 20 GB de espaço em
disco livre.

• Placa Ethernet de 1 GB.

      Vários CCU Processador i5 de 4 núcleos 2,4
GHZ.

• 8 GB RAM.
• 20 GB de espaço em

disco livre.
• Placa Ethernet de 1 GB.

para o computador servidor e
computadores clientes.

Informações sobre pedidos

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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