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u Prośba o zmniejszenie tempa wypowiedzi

u Prośba o pomoc zgłaszana przez uczestnika lub
tłumacza

Oprogramowanie do dystrybucji komunikatów
informuje operatora lub przewodniczącego o prośbie
uczestnika lub tłumacza o zwolnienie tempa
wypowiedzi w języku źródłowym, a także sygnalizuje
personelowi obsługi prośbę o pomoc.
Prośba o zmniejszenie tempa wypowiedzi oraz o
pomoc są sygnalizowane w aplikacji obsługi.

Funkcje

Prośba o zmniejszenie tempa wypowiedzi
Tłumacz na zebraniu zgłasza prośbę o zmniejszenie
tempa wypowiedzi w przypadku, gdy wypowiedź w
języku źródłowym jest zbyt szybka. Prośba jest
sygnalizowana w aplikacji obsługi używanej przez
operatora lub przewodniczącego.
Po otrzymaniu prośby przewodniczący może wydać
polecenie zwolnienia tempa wypowiedzi w języku
źródłowym. Ze względu na ochronę prywatności nie
można sprawdzić, który z tłumaczy zgłosił żądanie.

Prośba o pomoc
Jeżeli podczas zebrania uczestnik lub tłumacz
potrzebuje pomocy, może zgłosić stosowną prośbę.
Poprzez użycie układu synoptycznego w aplikacji

obsługi personel może sprawdzić, który z tłumaczy
potrzebuje pomocy. Wówczas personel obsługi
oznacza prośbę jako będącą w trakcie realizacji.
Po zakończeniu obsługi uczestnika lub tłumacza
personel oznacza zrealizowanie prośby.

Uwaga
Funkcje prośby o zmniejszenie tempa wypowiedzi
i o pomoc działają tylko w połączeniu z modułem
DCN-SWSI-E.

Zawartość zestawu

Liczba Składnik

1 Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do
aktywacji licencji.

Parametry techniczne

DCN NG: DCN-SW-E Zanim będzie można użyć tej
licencji wymagana jest licencja
DCN-SW-E



Informacje do zamówień

DCN-SWMD-E Licencja na dystrybucję komunikatów

Oprogramowanie konferencyjne do dystrybucji
komunikatów systemu DCN Next Generation. Do
stosowania z DCN‑SW-E. Prośba o zmniejszenie tempa
wypowiedzi i o pomoc także wymaga modułu DCN-
SWSI-E.
Numer zamówienia DCN-SWMD-E
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