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u Εγγραφή σε αρχεία ήχου μορφής PCM/WAV, WMA ή
MP3

u Το στερεοφωνικό κανάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για δίγλωσση εγγραφή

u Δυνατότητα επισύναψης ονομάτων ομιλητών στο
αρχείο ήχου

u Κοινή χρήση των αρχείων ήχου μέσω του δικτύου

Η συσκευή εγγραφής συνεδριάσεων μπορεί να
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα συστήματα
CCS 900, DCN επόμενης γενιάς και ασύρματο DCN.
Η συσκευή εγγραφής συνεδριάσεων DCN‑MR έχει
σχεδιαστεί για τη εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου κατά
τη διάρκεια μιας συνεδρίασης ή ενός συνεδρίου.
Η εγγραφή γίνεται στη μονάδα σκληρού δίσκου ενός
υπολογιστή, σε αρχεία μορφής PCM/WAV, WMA ή MP3.

Περιγραφή λειτουργ.

Εγγραφή
Η συσκευή εγγραφής συνεδριάσεων μπορεί να
πραγματοποιεί εγγραφή δύο αναλογικών καναλιών
ήχου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα κανάλι ήχου
είναι αρκετό για την εγγραφή των συζητήσεων στη
γλώσσα που ομιλείται στο χώρο του συνεδρίου. Ωστόσο,
σε ορισμένες (δίγλωσσες) εφαρμογές, είναι ιδανικό να
εγγράφονται ταυτόχρονα δύο κανάλια.

 

Επισύναψη ονομάτων ομιλητών
Το όνομα του τρέχοντος ομιλητή μπορεί να επισυναφθεί
στο αρχείο ήχου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή
μετά από αυτήν. Αυτό μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή
αυτόματα. Χειροκίνητα, κάνοντας απλώς διπλό κλικ στο
όνομα του συνέδρου στη λίστα. Αυτόματα, κατά τη
σύνδεση της DCN‑MR με τη μονάδα κεντρικού ελέγχου

DCN². Για αυτόματη επισύναψη των ονομάτων των
ομιλητών, αυτά πρέπει να έχουν αντιστοιχιστεί στους
αντίστοιχους αριθμούς μικροφώνων. Στο αρχείο ήχου
μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν πρόσθετες
πληροφορίες για το συνέδριο, όπως η ημερήσια διάταξη
ή τα πρακτικά.
² Απαιτείται επιπλέον ανοιχτή διασύνδεση LBB 4187/00 ή
μονάδα απευθείας μετάδοσης δεδομένων συνεδριάσεων
DCN‑SWSMD

 

Αναπαραγωγή
Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί μπορούν να
αναπαραχθούν για ακρόαση ή απομαγνητοφώνηση.
Καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του αρχείου ήχου, σε ένα
παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου
εμφανίζεται το όνομα του ομιλητή (εάν είναι διαθέσιμο)
και πληροφορίες για το χρόνο. Σε περίπτωση χρήσης
δύο ηχητικών πηγών, αυτές εγγράφονται ως ένα αρχείο
στερεοφωνικού ήχου. Όταν το ρυθμιστικό ισορροπίας
καναλιών βρίσκεται στην ακραία αριστερή (ή δεξιά)
θέση, ακούγεται μόνο το αριστερό (ή το δεξί) κανάλι
κατά την αναπαραγωγή. Όταν το ρυθμιστικό ισορροπίας
καναλιών βρίσκεται στη μεσαία θέση, ακούγονται και τα
δύο κανάλια ήχου (στερεοφωνία), καθιστώντας αυτό το
προϊόν ιδανικό για εφαρμογές εκπαίδευσης διερμηνέων.



 

Απομαγνητοφώνηση
Παρ' ότι είναι δυνατόν να γίνει απομαγνητοφώνηση με
τη συσκευή εγγραφής συνεδριάσεων, η προαιρετική
μονάδα απομαγνητοφώνησης DCN (DCN-MRT) είναι
ιδιαιτέρως κατάλληλη για αυτό. Η DCN‑MRT είναι
πρακτικά το ίδιο λογισμικό με τη DCN‑MR, χωρίς όμως
τη λειτουργία εγγραφής.
Για εύκολο έλεγχο κατά τη διάρκεια της
απομαγνητοφώνησης - εκκίνηση, διακοπή
αναπαραγωγής, γρήγορη μετάβαση σε μεταγενέστερο/
προγενέστερο σημείο - διατίθεται ένας προαιρετικός
ποδοδιακόπτης (DCN‑MRFP).

 

Ευκολία χρήσης
Παρ' ότι προσφέρει πολλές ισχυρές δυνατότητες, το
λογισμικό αυτό είναι εξαιρετικά εύχρηστο. Το εύχρηστο
γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη χωρίζεται σε
ενότητες εγγραφής, αναπαραγωγής, οπτικής
αναπαράστασης και αρχείων.

Προγραμματισμός

Εγκατάσταση
Το λογισμικό εγγραφής συνεδριάσεων DCN‑MR
παρέχεται σε DVD και μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν
ή περισσότερους υπολογιστές.
Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δίκτυο
υπολογιστών. Αυτό παρέχει, για παράδειγμα, τη
δυνατότητα εγκατάστασης του λογισμικού εγγραφής
συνεδριάσεων κοντά στη μονάδα DCN CCU, ενώ η
αποθήκευση των αρχείων να γίνεται παράλληλα σε ένα
διακομιστή μέσω του δικτύου υπολογιστών. Οι
υπεύθυνοι για την απομαγνητοφώνηση μπορούν να
έχουν πρόσβαση στα αρχεία που υπάρχουν στο
διακομιστή από τον υπολογιστή τους, μέσω του δικτύου.

Άδεια χρήσης
Η άδεια χρήσης του λογισμικού εγγραφής
συνεδριάσεων παρέχεται μέσω του USB dongle. Το
λογισμικό εγγραφής συνεδριάσεων μπορεί να
εγκατασταθεί σε περισσότερους υπολογιστές. Μόλις
συνδεθεί το USB dongle, το λογισμικό είναι έτοιμο για
χρήση με τις ισχύουσες άδειες. Αυτό το καθιστά
ιδιαίτερα ευέλικτο, με ελάχιστη προσπάθεια και κόστος.
Για σκοπούς επίδειξης, το λογισμικό DCN‑MR μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ή αναπαραγωγή
εγγραφών διάρκειας πέντε λεπτών χωρίς το dongle.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξάρτημα

1 Λογισμικό εγγραφής συνεδριάσεων DCN‑MR σε DVD

1 USB dongle (μπλε)

1 Καλώδιο σύνδεσης ήχου

Τεχνικά στοιχεία

Μορφές αρχείων
εγγραφής

(μέγ. ρυθμός δειγματοληψίας)

 WMA (128 kbps)

 PCM / WAV (48 kHz)

 MP3 (256 kbps)

Πλατφόρμα
συστήματος

Windows 7 Home Premium (32 και 64 bit) ή
ανώτερα
ή
Windows Vista Home Premium(32 ή 64 bit) ή
ανώτερα

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑MR Συσκευή εγγραφής συνεδριάσεων
Εφαρμογή εγγραφής συνεδριάσεων DCN Επόμενης
γενιάς.
Αρ. παραγγελίας DCN-MR

Αξεσουάρ υλικού

DCN‑MRT Μονάδα απομαγνητοφώνησης
Μονάδα απομαγνητοφώνησης εγγραφής συνεδριάσεων
DCN Επόμενης γενιάς. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα DCN‑MR ή CCS‑CURD.
Αρ. παραγγελίας DCN-MRT

DCN‑MRFP Ποδοδιακόπτης απομαγνητοφώνησης
Ποδοδιακόπτης απομαγνητοφώνησης εγγραφής
συνεδριάσεων DCN Επόμενης γενιάς. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με τη μονάδα DCN‑MR ή DCN‑MRT.
Αρ. παραγγελίας DCN-MRFP

 

2 | DCN‑MR Συσκευή εγγραφής συνεδριάσεων



3 | DCN‑MR Συσκευή εγγραφής συνεδριάσεων

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:     
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

   

© BRobert Bosch S.A. 2014 | Υπόκειται σε αλλαγές και ενδεχόμενα σφάλματα
1807011595 | el, V5, 26. Μάι 2014


