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Modul kódování identifikačních karet se používá ke
kódování identifikačních karet. Identifikační karty
slouží k identifikaci delegátů během jednání.
K vytváření identifikačních karet jsou vyžadovány kodér
identifikačních karet (USB) (DCN‑IDENC) a hlavní
modul konferenčního softwaru DCN‑SW.

Informace o objednání

DCN‑SWID Konferenční software pro kódování identifi-
kačních karet
Konferenční software systému DCN Next Generation,
software pro kódování a výrobu identifikačních karet.
Pro použití s řešeními DCN‑IDENC, DCN‑SW
a DCN‑SWDB.
Číslo objednávky DCN-SWID

DCN‑SWID‑E Elektronický kód pro konferenční software
pro kódování identifikačních karet
Konferenční software systému DCN Next Generation,
software pro kódování a výrobu identifikačních karet.
Pro použití s řešeními DCN‑IDENC, DCN‑SW
a DCN‑SWDB, elektronický autorizační kód.
Číslo objednávky DCN‑SWID-E

DCN‑IDENC Kodér identifikačních karet (USB)
Kodér identifikačních karet (USB) systému DCN Next
Generation pro použití s kodérem identifikačních karet
(DCN‑SWID) a softwarové moduly DCN‑SW
a DCN‑SWDB.
Číslo objednávky DCN-IDENC

DCN‑SW Hlavní modul konferenčního softwaru
Hlavní modul konferenčního softwaru systému DCN
Next Generation, platforma pro spouštění všech
ostatních modulů konferenčního softwaru.
Číslo objednávky DCN-SW

DCN‑SW‑E Elektronický kód pro hlavní modul konferenč-
ního softwaru
Hlavní modul konferenčního softwaru systému DCN
Next Generation, platforma pro spouštění všech
ostatních modulů konferenčního softwaru, elektronický
autorizační kód.
Číslo objednávky DCN-SW-E



DCN‑SWDB Modul databáze delegátů konferenčního
softwaru
Modul databáze delegátů konferenčního softwaru
systému DCN Next Generation. Pro použití s řešeními
DCN‑SW.
Číslo objednávky DCN-SWDB

DCN‑SWDB‑E Elektronický kód pro modul databáze de-
legátů konferenčního softwaru
Modul databáze delegátů konferenčního softwaru
systému DCN Next Generation. Pro použití s řešeními
DCN‑SW, elektronický autorizační kód.
Číslo objednávky DCN-SWDB-E
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