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u Opname in het audioformaat PCM/WAV, WMA of
MP3

u Voor tweetalige opnamen kan een stereo-track
worden gebruikt

u Mogelijkheid om namen van sprekers aan het
audiobestand toe te voegen

u Audiobestanden delen via netwerk

De Meeting Recorder kan worden gebruikt in
combinatie met CCS 900, DCN Next Generation of
draadloze DCN systemen.
De software DCN‑MR Meeting Recorder is ontworpen
voor opname- en afspeeldoeleinden tijdens een
vergadering of een conferentie.
Opnames worden op een harde schijf van een
computer opgeslagen in het formaat PCM/WAV, WMA
of MP3.

Functies

Opname
De Meeting Recorder kan twee analoge audiokanalen
opnemen. In de meeste gevallen is één audiokanaal
voldoende om de oorspronkelijke conferentietaal op te
nemen. Bij sommige (tweetalige) toepassingen is het
echter ideaal om twee kanalen tegelijkertijd op te
nemen.

Namen van sprekers toevoegen
De naam van de huidige spreker kan voor of na de
vergadering aan het audiobestand worden toegevoegd.
Dit kan handmatig of automatisch worden gedaan.
Handmatig door eenvoudigweg te dubbelklikken op de
naam van de deelnemer in de lijst. Automatisch als de
DCN-MR is gekoppeld aan de DCN Centrale
besturingseenheid². Voor het automatisch toevoegen

van sprekersnamen moeten de namen van de
deelnemers aan de overeenkomstige
microfoonnummers worden toegewezen. Ook
aanvullende conferentie-informatie zoals de agenda of
notulen kan in het audiobestand worden opgeslagen.
² Tevens open interface LBB 4187/00 of streaming
vergaderingsgegevens DCN‑SWSMD vereist

Afspelen
Opgenomen bestanden kunnen worden afgespeeld om
ze nogmaals te beluisteren of een transcriptie te
maken. Als het audiobestand wordt afgespeeld wordt
de naam van de spreker (indien beschikbaar) en
tijdsinformatie weergegeven in een venster van de
teksteditor. Wanneer een opname van twee
audiobronnen plaatsvindt, worden deze als één
stereobestand opgenomen. Als de schuifregelaar voor
de balans helemaal naar links (of rechts) is geschoven,
is alleen het linker (of rechter) kanaal hoorbaar tijdens
het afspelen. Wanneer de schijfregelaar voor de balans
naar het midden is geschoven, zijn beide audiokanalen
hoorbaar (stereo), waardoor dit product ideaal is bij
toepassingen voor tolkentrainingen.



Transcriptie
Hoewel transcriptie mogelijk is via de Meeting
Recorder, is de optionele DCN Transcription Module
(DCN-MRT) hier speciaal voor geschikt. De DCN-MRT is
in feite dezelfde software als de DCN-MR, maar zonder
opnamefunctie.
Voor gemakkelijke bediening tijdens het maken van
transcripties (start, stop, vooruit-/terugspoelen) is er
een optioneel pedaal beschikbaar (DCN-MRFP).

Gebruiksgemak
Ondanks de vele krachtige functies is de software
eenvoudig in gebruik. De intuïtieve grafische
gebruikersinterface is onderverdeeld in optiegroepen
voor opnemen, afspelen, weergave en bestanden.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Installatie
The software DCN‑MR Meeting Recorder wordt
geleverd op DVD en kan op een of meerdere
computers worden geïnstalleerd.
De software is bedoeld voor gebruik in een
computernetwerk. Zo ontstaat de mogelijkheid om
bijvoorbeeld een Meeting Recorder naast de DCN CCU
te installeren, terwijl opslag van de bestanden parallel
plaatsvindt op een server via het computernetwerk.
Personen die zijn belast met de transcriptie hebben
met hun computer via het netwerk toegang tot de
bestanden op de server.

Licentie
Licentiëring van de Meeting Recorder vindt plaats met
een USB-dongle. De Meeting Recorder software kan op
meerdere computers worden geïnstalleerd. Zodra de
USB-dongle wordt ingeplugd, is de software klaar voor
gebruik met de licenties die van toepassing zijn. Dit
maakt de licentiëring zeer flexibel, kosten- en
moeitebesparend systeem.
Voor demonstratiedoeleinden kan de DCN-MR
software zonder gebruik van de dongle maximaal vijf
minuten geluid opnemen en afspelen.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Software van DCN‑MR Meeting Recorder op DVD

1 USB-dongle (blauw)

Technische specificaties

Opnameformaten (max. bemonsteringsfrequentie)

 WMA (128 kbps)

 PCM / WAV (48 kHz)

 MP3 (256 kbps)

Besturingssystee
m

Windows 7 Home Premium (32 en 64 bits) of
hoger
of
Windows Vista Home Premium (32 of 64 bits) of
hoger

Bestelinformatie

DCN-MR Meeting Recorder Software
DCN Next Generation applicatie meeting recorder.
Bestelnummer DCN-MR

Accessoires

DCN-MRT SW-module meeting recorder transcriptie
DCN Next Generation transcriptiemodule meeting
recorder. Dient te worden gebruikt in combinatie met
DCN-MR of CCS‑CURD.
Bestelnummer DCN-MRT

DCN-MRFP Voetpedaal voor DCN-MR
DCN Next Generation transcriptiepedaal meeting
recorder. Dient te worden gebruikt in combinatie met
DCN-MR of DCN-MRT.
Bestelnummer DCN-MRFP

2 | DCN-MR Meeting Recorder Software

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2019 | Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
1807011595 | nl, V6, 01. Okt 2019


