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u Απομαγνητοφώνηση αρχείων από τη μονάδα
εγγραφής συνεδριάσεων ή τη μονάδα CCS 900

u Δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων μορφής PCM/
WAV, WMA ή MP3

u Κοινή χρήση των αρχείων ήχου μέσω του δικτύου

u Εύκολη αντιγραφή ή εξαγωγή (τμημάτων) των
αρχείων ήχου

Η μονάδα απομαγνητοφώνησης DCN‑MRT είναι
σχεδιασμένη για την αναπαραγωγή και
απομαγνητοφώνηση εγγραφών που έχουν γίνει με τη
μονάδα εγγραφής συνεδριάσεων ή με τη μονάδα
CCS 900.
Η DCN‑MRT έχει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων
μορφής PCM/WAV, WMA ή MP3.

Περιγραφή λειτουργ.

Απομαγνητοφώνηση
Η μονάδα απομαγνητοφώνησης DCN‑MRT είναι
ιδιαίτερα κατάλληλη για την αναπαραγωγή και
απομαγνητοφώνηση εγγραφών που έχουν γίνει με τη
μονάδα εγγραφής συνεδρίων ή με τη μονάδα CCS 900¹.
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).
¹ Εγγραφές της CCS 900 από την CCS‑CURD

 

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. Η μονάδα εγγραφής
συνεδριάσεων DCN‑MR μπορεί να εγγράψει δύο
κανάλια ήχου 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.

 

Εξαγωγή
Τμήματα των αρχείων εγγραφής μπορούν εύκολα να
επιλεγούν ως αποσπάσματα και, προαιρετικά, να
εξαχθούν ως αρχεία. Στην περίπτωση όπου τα ονόματα
των ομιλητών είναι διαθέσιμα στο αρχείο εγγραφής,
μπορούν εύκολα να ανακτηθούν τμήματα που
αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο ομιλητή.



 

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

Προγραμματισμός

Εγκατάσταση
Η μονάδα λογισμικού απομαγνητοφώνησης DCN‑MRT
παρέχεται σε ένα USB dongle 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 της μονάδας λογισμικού
απομαγνητοφώνησης κοντά στη μονάδα κεντρικού
ελέγχου DCN, 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 της μονάδας λογισμικού
απομαγνητοφώνησης παρέχεται μέσω του USB dongle.
Η μονάδα λογισμικού απομαγνητοφώνησης 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‑MRT μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή εγγραφών
διάρκειας πέντε λεπτών χωρίς το dongle.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξάρτημα

1 DCN‑MRT Μονάδα απομαγνητοφώνησης

1 USB dongle (κίτρινο)

Τεχνικά στοιχεία

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‑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

Αξεσουάρ υλικού

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
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