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Η μονάδα Κωδικοποίησης καρτών ταυτοποίησης
χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση καρτών
ταυτοποίησης. Οι κάρτες ταυτοποίησης
χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των συνέδρων
κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης. Για τη δημιουργία
καρτών ταυτοποίησης, απαιτείται η μονάδα
Κωδικοποίησης καρτών ταυτοποίησης (USB)
(DCN‑IDENC) και η Κύρια μονάδα λογισμικού
συνεδρίου DCN‑SW.

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑SWID Λογισμικό συνεδρίου - Κωδικοποίηση κάρτας
ταυτοποίησης
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς, λογισμικό
κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας για τη δημιουργία
καρτών ταυτότητας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τις
μονάδες DCN‑IDENC, DCN‑SW και DCN‑SWDB.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWID

DCN‑SWID‑E Ηλεκτρονικός κωδικός λογισμικού συν-
εδρίων για κωδικοποίηση καρτών ταυτότητας
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς, λογισμικό
κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας για τη δημιουργία
καρτών ταυτότητας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τις
μονάδες DCN‑IDENC, DCN‑SW και DCN‑SWDB,
ηλεκτρονικός κωδικός εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN‑SWID-E

DCN‑IDENC Μονάδα κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας
(USB)
Η μονάδα κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας (USB)
DCN Επόμενης γενιάς θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας
(DCN‑SWID) και τις μονάδες λογισμικού DCN‑SW και
DCN‑SWDB.
Αρ. παραγγελίας DCN-IDENC

DCN‑SW Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων
Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN Επόμενης
γενιάς, πλατφόρμα για τη λειτουργία όλων των
υπόλοιπων μονάδων λογισμικού συνεδρίων.
Αρ. παραγγελίας DCN-SW



DCN‑SW‑E Ηλεκτρονικός κωδικός για την κύρια μονάδα
λογισμικού συνεδρίων
Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN Επόμενης
γενιάς, πλατφόρμα για τη λειτουργία όλων των
υπόλοιπων μονάδων λογισμικού συνεδρίων,
ηλεκτρονικός κωδικός εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN-SW-E

DCN‑SWDB Λογισμικό συνεδρίου - Βάση δεδομένων συν-
έδρων
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς - βάση
δεδομένων συνέδρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα DCN‑SW.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWDB

DCN‑SWDB‑E Λογισμικό συνεδρίων - Ηλεκτρονικός κωδι-
κός για τη βάση δεδομένων συνέδρων
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς - βάση
δεδομένων συνέδρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα DCN‑SW, ηλεκτρονικός κωδικός
εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWDB-E
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