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u Hỗ trợ USB (2.0)

u Hỗ trợ thẻ ID (DCN‑IDCRD)

u Được hỗ trợ bởi DCN‑SW và LBB 4190/00

Trình mã hóa Thẻ ID (USB) được sử dụng để mã hóa thẻ
ID (DCN-IDCRD). Chương trình này được sử dụng kết
hợp với các mô-đun phần mềm Hội nghị sau đây: Trình
mã hóa Thẻ ID (DCN‑SWID), Cơ sở dữ liệu Đại biểu
(DCN‑SWDB) và mô-đun Chính của Phần mềm Hội nghị
(DCN‑SW).
Cũng có thể sử dụng DCN‑IDENC với LBB 4181/00 từ
phiên bản phần mềm 2.80 trở đi.

Chứng nhận và Phê chuẩn

FCC part 15 Class B, UL, CE, VCCI  

EMV 2000 Mức 1  

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Nguồn điện Thông qua bus USB

Chỉ báo ở phía trên của thiết
bị

Một đèn LED màu xanh lá cây trạng
thái kép

Hệ Điều hành XP, Server2003, Vista

Hỗ trợ thẻ ID DCN‑IDCRD

Đặc tính cơ học

Cáp dài 1,5 m với đầu nối USB loại A

Kích thước (C x R x S) 10 x 70 x 70 mm (0,39 x 2,8 x 2,8 in)

Trọng lượng 60 g (0,13 lb)

Môi trường

Nhiệt đô ̣ hoạt đô ̣ng 0 ° đến +50 °C (+32 ºF đến +122 ºF)

Nhiệt độ bảo quản -20 ° đến +60 °C (-4 ºF đến +140 ºF)

Độ ẩm tương đối 15% đến 90%

Thông tin Đặt hàng

Trình mã hóa thẻ ID DCN‑IDENC (USB)
Trình mã hóa thẻ ID DCN Thế hệ Tiếp theo (USB) để
được sử dụng với Trình mã hóa thẻ ID (DCN‑SWID), các
mô-đun phần mềm DCN‑SW và DCN‑SWDB.
Số đặt hàng DCN-IDENC

Mã hóa Thẻ ID của Phần mềm Hội nghị DCN‑SWID
Phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp theo, phần mềm mã
hóa thẻ ID để tạo thẻ ID. Được sử dụng với DCN‑IDENC,
DCN‑SW và DCN‑SWDB.
Số đặt hàng DCN-SWID



Mô-đun Chính của Phần mềm Hội nghị DCN‑SW
Mô-đun chính của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp
theo, một nền tảng để chạy tất cả các mô-đun của phần
mềm hội nghị khác.
Số đặt hàng DCN-SW

E-code của Mô-đun Chính của Phần mềm Hội nghị
DCN‑SW‑E
Mô-đun chính của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp
theo, một nền tảng để chạy tất cả các mô-đun của phần
mềm hội nghị khác, mã cấp phép điện tử.
Số đặt hàng DCN-SW-E

Cơ sở dữ liệu Đại biểu của Phần mềm Hội nghị DCN‑SWDB
Cơ sở dữ liệu đại biểu của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ
Tiếp theo. Được sử dụng với DCN‑SW.
Số đặt hàng DCN-SWDB

E-code của mô-đun Cơ sở dữ liệu Đại biểu của Phần mềm
Hội nghị DCN‑SWDB
Cơ sở dữ liệu đại biểu của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ
Tiếp theo. Được sử dụng với DCN‑SW, mã cấp phép điện
tử.
Số đặt hàng DCN-SWDB-E

Phụ kiện

Thẻ ID DCN‑IDCRD (100 chiếc)
Thẻ ID DCN Thế hệ Tiếp theo, định dạng thẻ tín dụng
chuẩn (bộ 100 chiếc).
Số đặt hàng DCN-IDCRD
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