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Moduł ten służy do kodowania kart identyfikacyjnych.
Karty identyfikacyjne służą identyfikacji uczestników
podczas spotkania. Do produkcji kart identyfikacyjnych
wymagany jest koder kart identyfikacyjnych (USB)
(DCN‑IDENC) oraz moduł główny oprogramowania
konferencyjnego DCN‑SW.

Zamówienia - informacje

DCN‑SWID Oprogramowanie konferencyjne do kodowa-
nia kart identyfikacyjnych
Oprogramowanie konferencyjne systemu DCN Next
Generation, oprogramowanie do kodowania i produkcji
kart indentyfikacyjnych. Do stosowania z DCN‑IDENC,
DCN‑SW i DCN‑SWDB.
Numer zamówienia DCN-SWID

DCN‑SWID‑E Elektroniczny kod do funkcji kodera kart
identyfikacyjnych oprogramowania konferencyjnego
Oprogramowanie konferencyjne systemu DCN Next
Generation, oprogramowanie do kodowania i produkcji
kart indentyfikacyjnych. Do stosowania z DCN‑IDENC,
DCN‑SW i DCN‑SWDB, elektroniczny kod autoryzacji.
Numer zamówienia DCN‑SWID-E

DCN‑IDENC Koder kart identyfikacyjnych (USB)
Koder kart identyfikacyjnych (USB) systemu DCN Next
Generation do stosowania z oprogramowaniem do
kodowania kart identyfikacyjnych (DCN‑SWID), a także
z modułami oprogramowania DCN‑SW i DCN‑SWDB.
Numer zamówienia DCN-IDENC

DCN‑SW Oprogramowanie konferencyjne – moduł głów-
ny
Moduł główny oprogramowania konferencyjnego
systemu DCN Next Generation to platforma, na której
działają wszystkie pozostałe moduły oprogramowania
konferencyjnego.
Numer zamówienia DCN-SW



DCN‑SW‑E Elektroniczny kod do modułu głównego opro-
gramowania konferencyjnego
Moduł główny oprogramowania konferencyjnego
systemu DCN Next Generation to platforma, na której
działają wszystkie pozostałe moduły oprogramowania
konferencyjnego, elektroniczny kod autoryzacji.
Numer zamówienia DCN-SW-E

DCN‑SWDB Baza danych uczestników oprogramowania
konferencyjnego
Baza danych uczestników oprogramowania
konferencyjnego systemu DCN Next Generation. Do
stosowania z DCN‑SW.
Numer zamówienia DCN-SWDB

DCN‑SWDB‑E Elektroniczny kod do bazy danych delega-
tów oprogramowania konferencyjnego
Baza danych uczestników oprogramowania
konferencyjnego systemu DCN Next Generation. Do
stosowania z DCN‑SW, elektroniczny kod autoryzacji.
Numer zamówienia DCN-SWDB-E
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