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u Procedimento de votação intuitivo

u A escolha e os resultados da votação podem ser
apresentados automaticamente no DICENTIS com
multimédia e dispositivos ampliados

u Reutilização de licenças de votação para novos
lugares no caso da eliminação de lugares antigos

u Botões de votação coloridos e intuitivos para fácil
utilização

A funcionalidade dos Dispositivos de conferência
DICENTIS e dos Dispositivos sem fios DICENTIS pode
ser aumentada com a utilização de licenças opcionais.
A licença de Votação no lugar ativa a funcionalidade de
votação de um DICENTIS ampliado, com dispositivo
multimédia ou de um DICENTIS com dispositivo sem
fios ampliado. O número de licenças tem de
corresponder ao número de dispositivos que
necessitam de votação. A licença é fornecida como um
código de ativação e é ativada tal como os outros
códigos de ativação no DICENTIS e no Sistema de
conferência DICENTIS.

Funções

A licença de "Votação no lugar" ativa uma
funcionalidade de votação segura no Sistema de
conferência DICENTIS que está otimizado para
conselhos e parlamentos. Durante a sessão de
votação, cada DICENTIS multimédia com licença,
dispositivo ampliado ou um DICENTIS dispositivo sem
fios ampliado pode ser utilizado para emitir um voto
num conjunto de respostas selecionado. As opções e
totais de votação podem ser apresentados no
DICENTIS multimédia, ampliado e dispositivo sem fios
ampliado, garantindo um processo de decisão
eficiente.

DICENTIS sem fios
A licença do DICENTIS com votação no lugar permite
que o processo de votação seja gerido na interface
Web do DICENTIS com ponto de acesso sem fios. A
interface de browser tem opções para:

• introduzir uma descrição para um tópico de votação
• selecionar o conjunto de respostas: a favor/contra, a

favor/contra/abstenção, a favor/contra/abstenção/
NPNV, sim/não, sim/não/abstenção, sim/não/
abstenção/NPNV

• abrir, suspender, retomar e encerrar a sessão de
votação

• apresentar os resultados
Os participantes com um DICENTIS com dispositivo
sem fios ampliado com licença de votação podem:

• confirmar a sua presença durante a sessão de
votação

• exprimir o voto utilizando botões de votação
coloridos com ícones claros

• ver os resultados no ecrã do dispositivo através de
gráficos de barras coloridos

Sistema de conferência DICENTIS
O DICENTIS com dispositivo multimédia ou o
participante com direitos para "gerir reunião" dispõe
de controlo total sobre o procedimento de votação e
pode:

• orientar todos os participantes para o ecrã de
votação

• abrir a votação



• suspender a votação
• retomar a votação
• encerrar a votação

Os participantes que disponham de um DICENTIS
multimédia, ampliado ou dispositivo de votação com
uma licença de votação podem emitir o voto tocando
nos botões representativos (A favor, Contra ou
Abstenção) no ecrã do dispositivo.
Para fácil utilização:

• os botões de votação apresentam uma cor verde,
vermelha e amarela

• a tonalidade dos botões de votação é concebida de
modo que as pessoas daltónicas consigam ver com
clareza quais os votos que podem expressar

• os resultados da votação são apresentados em forma
de gráfico de barras e com uma cor verde, vermelha e
amarela para melhorar a compreensão

• os resultados intermédios e finais (A favor, Contra e
Abstenção) podem ser apresentados nos ecrãs do
DICENTIS multimédia e dispositivos ampliados.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componentes

1 E-mail com informações sobre a activação da licença.

Como encomendar

DICENTIS com votação no lugar
A licença de software DICENTIS que permite a votação
no lugar no DICENTIS com multimédia, no DICENTIS
com debate ampliado e no DICENTIS sem fios
ampliado.
N.º de encomenda DCNM-LSVT
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