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DCNM-DICH Kệ đỡ thẻ ID cho DCNM-D
DICENTIS

u Hỗ trợ tự động đăng xuất khi tháo thẻ ID ra

u Dễ dàng cố định vào thiết bị thảo luận

Bộ đỡ thẻ ID dành cho thiết bị thảo luận DICENTIS
được thiết kế cho chế độ nhận dạng. Chỉ cần thẻ vẫn
nằm trong bộ đỡ thẻ ID thì người tham gia sẽ duy trì
trạng thái đăng nhập. Khi tháo thẻ ra, người tham gia
sẽ bị đăng xuất.
Phụ kiện này kết hợp hoạt động với đầu đọc thẻ không
tiếp xúc Giao Tiếp Tầm Gần (NFC) được tích hợp của
thiết bị thảo luận DICENTIS. Chế độ nhận dạng được
lập cấu hình trong phần mềm DICENTIS.
Có thể sử dụng DCNM-DICH với DCNM-DE, the DCNM-
DSL và DCNM-DVT.

Ghi chú lắp đặt/lập cấu hình

Dễ dàng cố định bộ đỡ thẻ ID bằng cách tháo lá kim
loại bảo vệ ở mặt sau ra, đặt bộ này vào bên trái của
thiết bị thảo luận DICENTIS và nhấn chắc xuống như
minh họa trong hình sau:

Bao gồm bộ phận

Số lượng Thành phần

25 Bộ đỡ thẻ ID DCNM-DICH cho DCNM-D

Thông số kỹ thuật

Mã màu RAL 9017 đen giao thông

Kích thước (C x D x R) (mm) 59 mm x 66.4 mm x 4 mm

Trọng lượng (g) 11 g

Thông tin đặt hàng

DCNM-DICH Kệ đỡ thẻ ID cho DCNM-D
Bộ đỡ thẻ ID dành cho người tham gia để tự động đăng
nhập khi cắm thẻ vào và đăng xuất khi tháo ra, 25 thẻ
trong một hộp
Mã đơn hàng DCNM-DICH | F.01U.396.439

Phụ kiện
DCNM-DSL Thiết bị DICENTIS chọn ngôn ngữ
Thiết bị Hội Thảo DICENTIS với bộ chọn ngôn ngữ, màn
hình 1,44 inch và đầu đọc nhận dạng NFC. Đặt hàng
riêng đối với lựa chọn micrô cắm rời.
Mã đơn hàng DCNM-DSL | F.01U.313.728
DCNM-DE Thiết bị thảo luận với màn hình cảm ứng
Thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng 4,3
inch và đầu đọc nhận dạng NFC. Đặt hàng riêng đối với
lựa chọn micrô cắm rời.
Mã đơn hàng DCNM-DE | F.01U.313.729 F.01U.400.587
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DCNM-DVT Thiết bị DICENTIS với bầu cử
Thiết bị Hội Thảo DICENTIS với chức năng biểu quyết, 5
nút biểu quyết cảm ứng sáng màu và đầu đọc nhận dạng
NFC. Đặt hàng riêng đối với lựa chọn micrô cắm rời.
Mã đơn hàng DCNM-DVT | F.01U.313.727

Tùy chọn phần mềm
DCNM-LSID Bản quyền xác thực tại chỗ
Giấy phép phần mềm DICENTIS dùng để bật chức năng
nhận dạng tại chỗ ngồi trên thiết bị Hội Thảo DICENTIS
với chức năng biểu quyết, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với
bộ chọn ngôn ngữ, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn
hình cảm ứng, thiết bị DICENTIS Multimedia và thiết bị
không dây DICENTIS với khả năng mở rộng.
Mã đơn hàng DCNM-LSID | F.01U.300.533
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