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u Pořizování záznamů ve zvukovém formátu PCM/WAV,
WMA nebo MP3

u Stereofonní stopu lze použít pro pořízení
dvojjazyčného záznamu

u Možnost doplnění jmen řečníků do zvukového
souboru

u Sdílení zvukových souborů v síti

Software pro záznam jednání se používá společně se
systémem CCS 900, systémem DCN Next Generation
nebo bezdrátovým systémem DCN.
Software pro záznam jednání DCN‑MR je navržen pro
účely záznamu a přehrávání během jednání nebo
konference.
Záznam se pořizuje na pevný disk počítače ve formátu
PCM/WAV, WMA nebo MP3.

Funkce

Pořizování záznamu
Software pro záznam jednání může zaznamenávat dva
analogové zvukové kanály. Ve většině případů
postačuje k pořízení záznamu základního jazyka jeden
zvukový kanál. Avšak v některých (dvojjazyčných)
aplikacích je ideální zaznamenávat dva kanály
současně.

 

Doplnění jmen řečníků
Do zvukového souboru lze doplnit jméno právě
hovořícího řečníka, a to během jednání nebo po něm.
Doplnění jména lze provést ručně nebo automaticky.
Ručně pouhým dvojím kliknutím na jméno delegáta
v seznamu. Automaticky, pokud je software DCN‑MR
spojen s centrální řídicí jednotkou DCN². Pro
automatické doplňování jmen řečníků musí být

jménům delegátů přiřazena čísla odpovídajících
mikrofonů. Do zvukového souboru lze také zahrnout
další informace o konferenci, jako jsou agenda nebo
minuty jednání.
² Dále je vyžadováno otevřené rozhraní LBB 4187/00
nebo modul pro přenos dat z jednání datovým tokem
DCN‑SWSMD

 

Přehrávání
Zaznamenané soubory lze přehrávat pro poslech nebo
přepis. Během přehrávání zvukového souboru lze
v okně textového editoru zobrazit jméno řečníka (je-li
k dispozici) a informace o čase. Pokud jsou
zaznamenávány dva zvukové zdroje, zaznamenají se
jako jeden stereofonní soubor. Jestliže se posuvník
vyvážení nachází v levé (nebo pravé) krajní poloze, je
během přehrávání slyšet pouze levý (nebo pravý)
kanál. Pokud se posuvník vyvážení nachází ve střední
poloze, jsou slyšet oba zvukové kanály (stereofonní
zvuk). Proto je tento produkt ideální pro aplikace
výcviku tlumočníků.

 

Přepis
Ačkoli lze přepis provést pomocí softwaru pro záznam
jednání, je k tomuto účelu vhodný zejména volitelný
modul pro přepis DCN (DCN-MRT). Modul pro přepis



DCN‑MRT je ve skutečnosti stejný software jako modul
pro záznam jednání DCN‑MR, není však vybaven funkcí
pro pořizování záznamu.
Pro snadné ovládání během přepisu je dostupný
volitelný nožní pedál pro přepis (DCN‑MRFP)
s funkcemi spuštění, zastavení a rychlého přetáčení
vpřed a vzad.

 

Snadné použití
Ačkoli software nabízí mnoho výkonných funkcí, lze jej
snadno používat. Intuitivní grafické uživatelské
rozhraní je rozděleno na části pro pořizování záznamů,
přehrávání, vizualizaci a správu souborů.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Instalace
Software pro záznam jednání DCN‑MR je dodáván na
disku DVD a lze jej instalovat do jednoho nebo více
počítačů.
Software je navržen pro použití v počítačové síti. Tím
je poskytnuta možnost například nainstalovat software
pro záznam jednání vedle centrální řídicí jednotky
systému DCN, zatímco ukládání souborů bude probíhat
paralelně na server přes počítačovou síť. Osoby
odpovědné za přepis mohou mít možnost přistupovat
ze svého počítače přes síť k souborům uloženým na
serveru.

Licence
Licencování softwaru pro záznam jednání se provádí
pomocí hardwarového klíče USB. Software pro záznam
jednání lze nainstalovat do více počítačů. Ihned po
zasunutí hardwarového klíče USB je software
připraven k použití pomocí příslušných licencí. Díky
tomu je velmi flexibilní a vyžaduje minimální úsilí a
náklady.
Software DCN‑MR lze pro demonstrační účely použít
k pořizování nebo přehrávání záznamů o délce
maximálně pěti minut bez hardwarového klíče.

Zahrnuté díly

Množství Součást

1 DCN‑MR Software pro záznam jednání na disku DVD

1 Hardwarový klíč USB (modrý)

1 Propojovací audiokabel

Technické specifikace

Formáty záznamu (maximální vzorkovací kmitočet)

 WMA (128 kb/s)

 PCM/WAV (48 kHz)

 MP3 (256 kb/s)

Systémová
platforma

Windows 7 Home Premium (32bitová či
64bitová verze) nebo vyšší
nebo

Windows Vista Home Premium (32bitová či
64bitová verze) nebo vyšší

Informace o objednání

DCN‑MR Záznam jednání
Aplikace Meeting Recorder systému DCN Next
Generation.
Číslo objednávky DCN-MR

Hardwarové příslušenství

DCN‑MRT Modul pro přepis
Modul pro přepis aplikace Meeting Recorder systému
DCN Next Generation. Pro použití s řešeními DCN‑MR
a CCS‑CURD.
Číslo objednávky DCN-MRT

DCN‑MRFP Nožní pedál pro přepis
Nožní pedál pro přepis aplikace Meeting Recorder
systému DCN Next Generation. Pro použití s řešeními
DCN‑MR a DCN‑MRT.
Číslo objednávky DCN-MRFP
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