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u Xem tổng quan sơ đồ khái quát của phòng họp để
theo dõi và điều khiển micrô

u Kiểm soát biểu quyết với các kết quả riêng

u Trợ giúp trên màn hình bằng nhiều ngôn ngữ

Phần Mềm Biểu Quyết và Sơ Đồ Micrô Khái Quát DCN-
SWSMV-E cung cấp một số phương tiện hội nghị khi
được sử dụng kết hợp với hệ thống DCN Không Dây hoặc
DCN Thế Hệ Tiếp Theo. Các chức năng sẵn có bao gồm
tự động chỉ định chỗ ngồi, theo dõi và kiểm soát sơ đồ
micrô khái quát và quản lý biểu quyết.

Ghi chú lắp đặt/lập cấu hình

Được sử dụng kết hợp với hệ thống DCN Không dây hoặc
DCN Thế hệ Tiếp theo.

Bao gồm bộ phận

Số
lượng

Thành phần

1 Email có thông tin kích hoạt giấy phép

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành được hỗ trợ Windows 8.1 Pro 32 hoặc 64 bit
(gồm tính năng .NET Framework
3.5).

hoặc
Windows 10 Pro 32 hoặc 64 bit
(gồm tính năng .NET Framework
3.5).
Tất cả với các gói dịch vụ và bản
cập nhật mới nhất.

Yêu cầu về máy vi tính Bộ xử lý i5 4 lõi 2,4 GHZ.
• RAM 8 GB.
• Dung lượng trống trên ổ

cứng là 20 GB.
• Thẻ Ethernet 1 GB.

Thông tin đặt hàng

Giấy phép biểu quyết và Sơ đồ micrô khái quát
DCN‑SWSMV-E
Phần mềm biểu quyết và sơ đồ micrô khái quát DCN Thế
hệ Tiếp theo. Bao gồm các chức năng tự động gán chỗ,
theo dõi và kiểm soát sơ đồ micrô khái quát và quản lý
biểu quyết, mã cấp phép điện tử.
Mã đơn hàng DCN-SWSMV-E

 


