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u PCM/WAV, WMA veya MP3 ses formatında kayıt

u Çift dilli kayıt için stereo kullanılabilir

u Ses dosyasına hoparlör adı ekleme olanağı

u Ses dosyalarının ağ üzerinde paylaşımı

Toplantı Kayıt Cihazı; CCS 900, DCN Yeni Nesil veya
DCN Kablosuz sistemleri ile birlikte kullanılabilir.
DCN‑MR Meeting Recorder yazılımı, toplantı veya
konferans sırasında kayıt ve oynatma amaçlı olarak
tasarlanmıştır.
Kayıt; PCM/WAV, WMA veya MP3 formatında bir
bilgisayarın sabit diskine yapılır.

İşlevler

Kayıt
Toplantı Kayıt Cihazı iki analog ses kanalını
kaydedebilir. Birçok durumda tek ses kanalı
konuşulanları kaydetmek için yeterlidir. Ancak bazı (çift
dilli) uygulamalarda, eşzamanlı olarak iki kanal
kaydetmek idealdir.

Hoparlör adı ekleyin
Geçerli hoparlörün adı toplantı sırasında ya da
sonrasında ses dosyasına eklenebilir. Bu işlem manuel
veya otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Manuel olarak
listedeki delege adlarını çift tıklatarak. Otomatik olarak
DCN‑MR, DCN Merkezi Kontrol Ünitesine²
bağlandığında. Hoparlör adlarının otomatik olarak
eklenmesi için delege adları, ilgili mikrofon
numaralarına atanmalıdır. Gündem ya da toplantı
tutanağı gibi ek konferans bilgileri de ses dosyasına
eklenebilir.

² LBB 4187/00 Açık Arabirim veya ek toplantı verileri akış
DCN‑SWSMD ünitesi gereklidir

Dinletme
Kaydedilen dosyalar dinlemek ya da kopyalamak için
oynatılabilir. Ses dosyası oynatılırken metin
düzenleyicinin yanındaki pencerede hoparlör adı (eğer
varsa) ve zaman bilgileri görüntülenebilir. İki ses
kaynağı kaydı durumunda bunlar tek bir stereo dosya
olarak kaydedilir. Denge kaydırma çubuğu en sol (veya
sağ) konumda iken, oynatma sırasında yalnızca soldaki
(veya sağdaki) kanal duyulur. Denge kaydırma çubuğu
orta konumda iken her ki ses kanalı duyulur (stereo);
bu da sistemi çevirmen eğitimi uygulamaları için ideal
hale getirmektedir.

Kopyalama
Toplantı Kayıt Cihazı kullanılarak da kopyalama
yapılabilmektedir; ancak opsiyonel DCN Transcription
Module (DCN-MRT) özel olarak bunun için
tasarlanmıştır. DCN‑MRT esas olarak DCN‑MR ile aynı
yazılımdır, ancak kayıt işlevine sahip değildir.
Kopyalama sırasında kolay kontrol sağlamak amacıyla;
başlat, durdur, hızlı ileri/geri ve isteğe bağlı bir
kopyalama ayak pedalı bulunmaktadır (DCN‑MRFP).



Kolay kullanım
Oldukça güçlü özellikler sunmasına rağmen yazılımın
kullanımı oldukça kolaydır. Sezgisel grafik kullanıcı
arabirimi kayıt, oynatma, görselleştirme ve dosya
bölümlerine ayrılmıştır.

Kurulum/yapılandırma notları

Kurulum
DCN‑MR Meeting Recorder yazılımı DVD üzerinde
verilmektedir ve bir ya da daha fazla bilgisayara
kurulabilir.
Yazılım, bilgisayar ağında kullanılacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu, örneğin, Toplantı Kayıt Cihazının
DCN CCU'nun yanına kurulması ve dosyaların bilgisayar
ağı üzerinden paralel olarak sunuda saklanması
olanağını sağlar. Kopyalamadan sorumlu kişiler, kendi
bilgisayarlarından sunucudaki dosyalara ağ üzerinden
ulaşabilirler.

Lisans
Toplantı Kayıt Cihazı lisanslama işlemi USB dongle ile
yapılır. Toplantı Kayıt Cihazı yazılımı bir daha fazla
sayıda bilgisayara kurulabilir. USB dongle takıldığında
yazılım, geçerli lisansla kullanılmaya hazırdır. Bu
esneklik, minimum iş ve uygun maliyet sağlar.
Tanıtım amaçlı olarak DCN‑MR yazılımı, dongle
olmadan maksimum beş dakika uzunluğunda kayıt
yapmak ve oynatmak için kullanılabilir.

Birlikte verilen parçalar

Miktar Bileşen

1 DVD'de DCN‑MR Meeting Recorder yazılımı

1 USB dongle (mavi)

Teknik özellikler

Kayıt formatları (maks. örnek hızı)

 WMA (128 kbps)

 PCM / WAV (48 kHz)

 MP3 (256 kbps)

Sistem platformu Windows 7 Home Premium (32 ve 64 bit) veya
üzeri
ya da
Windows Vista Home Premium(32 veya 64 bit)
veya üzeri

Sipariş bilgileri

DCN-MR Toplantı kayıt yazılımı
DCN Yeni Nesil toplantı kayıt cihazı uygulaması.
Sipariş numarası DCN-MR

Aksesuarlar

DCN-MRT Top. kayıt cihazı deşifre yazılımı mod.
DCN Yeni Nesil toplantı kayıt cihazı kopya modülü.
DCN‑MR veya CCS‑CURD ile kullanılır.
Sipariş numarası DCN-MRT

DCN-MRFP DCN-MR için pedal
DCN Yeni Nesil toplantı kayıt cihazı kopya modülü ayak
pedalı. DCN‑MR veya DCN‑MRT ile kullanılır.
Sipariş numarası DCN-MRFP
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