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u Nagrywanie w formacie audio PCM/WAV, WMA lub
MP3

u Ścieżka stereo może być wykorzystana do
nagrywania dwóch języków

u Możliwość dołączenia nazwisk mówców do pliku
audio

u Udostępnianie plików audio w sieci

Oprogramowanie Meeting Recorder może
współpracować z systemem CCS 900, DCN Next
Generation lub z systemem DCN Wireless.
Oprogramowanie DCN‑MR Meeting Recorder jest
przeznaczone do nagrywania i odtwarzania wypowiedzi
podczas spotkań i konferencji.
Wypowiedzi nagrywane są na twardym dysku
komputera w formacie PCM/WAV, WMA lub MP3.

Funkcje

Zapis
Oprogramowanie Meeting Recorder umożliwia
nagrywanie na dwóch kanałach analogowych. W
większości przypadków jeden kanał wystarczy do
nagrania języka źródłowego. Jednakże w niektórych
(dwujęzycznych) zastosowaniach idealnym
rozwiązaniem jest równoczesne nagrywanie na dwóch
kanałach.

Dołączanie nazwisk mówców
Imię i nazwisko bieżącego mówcy może być dołączone
do pliku audio podczas lub po zebraniu. Można to
zrobić ręcznie lub automatycznie. Ręcznie – wystarczy
dwukrotnie kliknąć nazwisko uczestnika na liście.
Automatycznie, gdy DCN‑MR działa w połączeniu z

centralną jednostką sterującą DCN². Aby automatyczne
dołączanie nazwisk mówców było możliwe, nazwiska
uczestników muszą być przypisane do odpowiednich
numerów mikrofonów. Dodatkowe informacje na
temat konferencji, takie jak jej program lub protokół z
jej przebiegu mogą być również zawarte w pliku audio.
² Dodatkowo wymagany jest interfejs otwarty LBB
4187/00 lub moduł DCN‑SWSMD do strumieniowej
transmisji danych dotyczących spotkania

Odtwarzanie
Zapisane pliki mogą być odtwarzane do odsłuchania
lub transkrypcji. W czasie odtwarzania pliku audio imię
i nazwisko mówcy (jeśli są dostępne) oraz informacja
na temat czasu mogą być wyświetlane w oknie edytora
tekstowego. W przypadku zapisu dwóch źródeł
dźwięku, nagrywane są one jako jeden plik stereo. Gdy
suwak balansu jest przesunięty maksymalnie w lewo
(lub w prawo), wyłącznie lewy (lub prawy) kanał jest
słyszalny w trakcie odtwarzania. Gdy suwak balansu
znajduje się w położeniu środkowym, słyszalne są oba
kanały dźwiękowe (stereo), co sprawia, że produkt ten
jest idealny do zastosowania w szkoleniach dla
tłumaczy ustnych.



Transkrypcja
Mimo że transkrypcja jest możliwa za pośrednictwem
oprogramowania Meeting Recorder, opcjonalny moduł
DCN Transcription Module (DCN-MRT) jest
przeznaczony szczególnie do tego celu. Moduł
DCN‑MRT jest właściwie oprogramowaniem
identycznym jak DCN‑MR, ale bez funkcji nagrywania.
W celu łatwego sterowania podczas transkrypcji (start,
stop, przewijanie do przodu / do tyłu) dostępny jest
opcjonalny pedał do obsługi modułu transkrypcji
(DCN‑MRFP).

Łatwa obsługa
Mimo że oprogramowanie oferuje wiele
zaawansowanych funkcji, jest bardzo łatwe w
obsłudze. Intuicyjny interfejs graficzny użytkownika
jest podzielony na sekcje nagrywania, odtwarzania,
wizualizacji i plików.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Instalacja
Oprogramowanie DCN‑MR Meeting Recorder jest
dostarczane na płycie DVD i może zostać
zainstalowane na więcej niż jednym komputerze.
Oprogramowanie jest przeznaczone do użytku w sieci
komputerowej. Umożliwia to, na przykład, instalację
oprogramowania Meeting Recorder obok centralnej
jednostki sterującej DCN CCU, podczas gdy
przechowywanie plików odbywa się równolegle na
serwerze przez sieć komputerową. Osoby
odpowiedzialne za transkrypcję mogę mieć dostęp do
plików na serwerze ze swoich komputerów za
pośrednictwem sieci.

Licencja
Aktywację licencji na oprogramowanie Meeting
Recorder przeprowadza się za pomocą klucza USB.
Oprogramowanie Meeting Recorder może być
zainstalowane na więcej niż jednym komputerze. Zaraz
razu po podłączeniu klucza USB oprogramowanie jest
gotowe do użytku z odpowiednimi licencjami. Jest to
rozwiązanie bardzo elastyczne, wymagające
minimalnego nakładu sił i środków.
W celach demonstracyjnych oprogramowania DCN‑MR
można używać bez zastosowania klucza do
zapisywania lub odtwarzania nagrań przez czas
maksymalnie pięciu minut.

Zawartość zestawu

Liczba Składnik

1 Oprogramowanie DCN‑MR Meeting Recorder na płycie
DVD

1 Klucz USB (niebieski)

Parametry techniczne

Formaty zapisu (maks. częstotliwość próbkowania)

 WMA (128 kb/s)

 PCM / WAV (48 kHz)

 MP3 (256 kb/s)

Platforma
systemowa

Windows 7 Home Premium (32- lub 64-bitowy)
lub nowszy,
albo
Windows Vista Home Premium (32- lub 64-
bitowy) lub nowszy

Informacje do zamówień

DCN-MR Oprogramowanie Meeting Recorder
Aplikacja Meeting Recorder systemu DCN Next
Generation.
Numer zamówienia DCN-MR

Akcesoria

DCN-MRT Oprogr. do transkr. Meeting Recorder
Aplikacja Meeting Recorder i Transcription Module
systemu DCN Next Generation. Do stosowania z
DCN‑MR i CCS‑CURD.
Numer zamówienia DCN-MRT

DCN-MRFP Pedał nożny do DCN-MR
Aplikacja Meeting Recorder i pedał do obsługi
transkrypcji systemu DCN Next Generation. Do
stosowania z DCN‑MR i DCN‑MRT.
Numer zamówienia DCN-MRFP
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