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Quando usado em combinação com um sistema sem fios
DCN ou um sistema DCN Next Generation, o software
sinóptico para microfones e votação DCN-SWSMV
proporciona toda uma série de funcionalidades de
conferência. De entre as funções disponíveis encontram-se
a atribuição automática de lugares, a monitorização e
controlo sinóptico de microfones e a gestão da votação.

Apesar de oferecer muitas características excelentes, o
software é extremamente fácil de usar graças ao seu design
inovador. Esta aplicação afasta-se dos painéis de controlo
e dos botões tradicionais, substituindo-os por uma
interface gráfica do utilizador altamente intuitiva. Todas as
funções são controladas a partir de uma única janela, o que
permite que o software seja operado através de um ecrã
sensível ao toque. O software possui, para a maioria dos
principais idiomas, ajuda no ecrã (on-screen).

A interface do utilizador baseia-se numa representação
gráfica da sala de conferências. Quando um dispositivo é
ligado ao sistema, é automaticamente reconhecido e é-lhe
atribuído um ícone na planta da sala representada no ecrã
(on-screen). Os ícones apresentam informação sobre o
estado do dispositivo, podendo ser usados pelo operador
para seleccionar dispositivos individuais para funções de
controlo remoto. Se um dispositivo se desligar do sistema,
uma cruz vermelha será apresentada no seu ícone para
alertar o operador.

O software sinóptico para microfones e votação pode
operar nos modos seguintes, dependendo da tarefa
desejada:

• O modo Atribuição permite-lhe atribuir nomes aos
ícones dos microfones. As posições dos ícones na
planta da sala podem também ser alteradas, usando a
função "drag & drop" do Windows.

• O modo Controlo dos Microfones permite-lhe observar
e controlar o estado de cada um deles. Os microfones
podem ser ligados e desligados, ou ficar em espera para
realizar pedidos de palavra.

• O modo Bateria e Sinal apresenta o restante tempo de
carregamento da bateria e a potência do sinal para cada
unidade de discussão sem fios.

• O modo Resultados da Votação apresenta resultados
individuais em várias cores, de acordo com os votos
expressos.

Nota Os diferentes símbolos nos vários modos
foram especialmente concebidos para uma
fácil identificação por parte de pessoas com
daltonismo.

DCN-SWSMV Software sinóptico para
microfones e votação

▶ Visão sinóptica da sala para monitorizar e controlar os
microfones

▶ Controlo da votação com resultados individuais

▶ Resultados da votação exibidos em tempo real no
Microsoft PowerPoint®

▶ Ajuda no ecrã em vários idiomas.
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A aplicação fornece a funcionalidade de votação
parlamentar. O operador do sistema pode chamar
delegados a votar, bem como iniciar ou terminar as sessões
de votação. Os resultados finais da votação podem ser
automaticamente impressos ou exportados para um
ficheiro; o software pode ainda ser configurado para enviar
e exibir em tempo real informações sobre as votações no
Microsoft PowerPoint®.

Resultados da votação em tempo real no Microsoft
PowerPoint®
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