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O módulo de codificação de cartões de identificação é
utilizado para codificar cartões de identificação. Os
cartões de identificação são utilizados para identificar
delegados durante uma reunião. O codificador de
cartões de identificação (USB) (DCN‑IDENC) e o
módulo principal do software de conferências DCN‑SW
são necessários para produzir cartões de
identificação.

Como encomendar

DCN‑SWID Software de codificação de cartões de identi-
ficação para conferência
Módulo de software de conferência DCN Next
Generation, módulo de software de codificação de
cartões de identificação para produzir cartões de
identificação. Para utilizar com o DCN‑IDENC, o
DCN‑SW e o DCN‑SWDB.
N.º de encomenda DCN-SWID

Código electrónico de software de codificação de car-
tões de identificação para conferência DCN‑SWID‑E
Módulo de software de conferência DCN Next
Generation, módulo de software de codificação de
cartões de identificação para produzir cartões de

identificação. Para utilizar com o DCN‑IDENC, o
DCN‑SW e o DCN‑SWDB; código electrónico de
autorização.
N.º de encomenda DCN‑SWID-E

DCN‑IDENC Codificador de cartões de identificação
(USB)
Codificador de cartões de identificação DCN Next
Generation (USB) para utilizar com o módulo de
software codificador de cartões de identificação (DCN-
-SWID) e os módulos de software DCN-SW e DCN-
-SWDB.
N.º de encomenda DCN-IDENC

DCN‑SW Módulo principal do software de conferência
Módulo principal do software de conferência DCN
Next Generation, uma plataforma para executar os
restantes módulos de software de conferência.
N.º de encomenda DCN-SW



DCN‑SW‑E Código electrónico do módulo principal do
software de conferência
Módulo principal do software de conferência DCN
Next Generation, uma plataforma para executar os
restantes módulos de software de conferência; código
electrónico de autorização.
N.º de encomenda DCN-SW-E

DCN‑SWDB Software de conferência para base de dados
de delegados
Módulo de software de base de dados de delegados
do software de conferência DCN Next Generation.
Para utilizar com o DCN‑SW.
N.º de encomenda DCN-SWDB

DCN‑SWDB‑E Código electrónico para módulo de soft-
ware de base de dados de delegados do software de
conferência
Módulo de software de base de dados de delegados
do software de conferência DCN Next Generation.
Para utilizar com o DCN-SW; código electrónico de
autorização.
N.º de encomenda DCN-SWDB-E
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