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DCN‑MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli on tarkoitettu
kokoustallentimen tai CCS 900:n tallenteiden toistoon
ja puhtaaksikirjoitukseen.
DCN‑MRT voi toistaa PCM/WAV-, WMA- tai MP3tiedostoja.

u

Kokoustallentimen ja CCS 900:n tiedostojen
puhtaaksikirjoitus

u

PCM/WAV-, WMA- tai MP3-äänitiedostot

u

Äänitiedostojen jakaminen verkossa

u

Äänitiedostojen helppo kopiointi tai purkaminen
(osien)

oikeassa) reunassa, toiston aikana kuuluu vain vasen
(tai oikea) kanava. Kun tasapainoliukusäädin on
keskiasennossa, molemmat äänikanavat kuuluvat
(stereo). Tämän ansiosta tuote on erinomainen
apuväline tulkkien koulutuksessa.

Perustoiminnot
Puhtaaksikirjoitus
DCN‑MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli soveltuu erityisen
hyvin kokoustallentimen tai CCS 900:n tallenteiden
toistoon ja puhtaaksikirjoitukseen. DCN‑MRT on
samanlainen kuin DCN‑MR, mutta se ei sisällä
tallennustoimintoa.
Helpot puhtaaksikirjoitustoiminnot: aloittaminen,
pysäyttäminen, eteen- ja taaksepäin kelaus sekä
valinnainen puhtaaksikirjoituksen poljin (DCN‑MRFP).
¹ CCS‑CURD-järjestelmän CCS 900 -tallenteet
Toisto
Tallennetut tiedostot voidaan toistaa kuuntelua tai
puhtaaksi kirjoittamista varten. Äänitiedoston
toistamisen aikana puhujan nimi (jos se on
käytettävissä) ja aikatiedot voidaan näyttää
tekstieditorin ikkunassa. DCN‑MR-kokoustallentimella
voidaan tallentaa kahta äänikanavaa stereotiedostoksi.
Kun tasapainoliukusäädin on vasemmassa (tai

Purkaminen
Osia tallennetuista tiedostoista voidaan helposti
purkaa ja tarvittaessa viedä. Jos tallenteet sisältävät
puhujien nimet, tietyn puhujan puheen osia voidaan
helposti hakea.
Helppokäyttöisyys
Runsaasti tehokkaita ominaisuuksia sisältävä
ohjelmisto on helppokäyttöinen. Intuitiivinen graafinen
käyttöliittymä sisältää osat toistoa, visualisointia ja
tiedostojen käsittelyä varten.
Suunnittelu
Asentaminen
DCN‑MRT-puhtaaksikirjoitusohjelmisto toimitaan USBkäyttöavaimella, ja se voidaan asentaa yhteen tai
useaan tietokoneeseen.
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Ohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi
tietokoneverkossa. Puhtaaksikirjoitusmoduuli voidaan
asentaa DCN-keskusohjausyksikön viereen, mutta
tiedostot voidaan tallentaa verkon välityksellä
käytettävään palvelimeen. Puhtaaksikirjoituksesta
vastaavat henkilöt voivat käyttää palvelimessa olevia
tiedostoja omista tietokoneistaan verkon välityksellä.
Lisenssi
Puhtaaksikirjoitusmoduulin lisensointi perustuu USBkäyttöavaimeen. Puhtaaksikirjoitusmoduuli voidaan
asentaa useaan tietokoneeseen. Kun USB-käyttöavain
on kiinnitetty tietokoneeseen, ohjelmisto on
käyttövalmis siinä laajuudessa kuin siihen hankittu
lisenssi sallii. Ohjelmiston käyttäminen on joustavaa ja
edullista.
DCN‑MRT-ohjelmistoa voidaan käyttää
esittelytarkoituksiin, jolloin tallenteita voidaan toistaa
enintään viiden minuutin ajan ilman käyttöavainta.
Sisältää osat
Määrä

Osat

1

DCN‑MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli

1

USB-käyttöavain (keltainen)

Tekniset tiedot
Järjestelmäympäri
stö

Windows 7 Home Premium (32- ja 64-bittinen)
tai uudemmat
tai
Windows Vista Home Premium (32- tai 64bittinen) tai uudemmat

Tilaustiedot
DCN‑MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli

DCN Next Generation -kokoustallentimen
puhtaaksikirjoitusmoduuli. Käytetään DCN‑MR:n tai
CCS‑CURD:n kanssa.
Tilausnumero DCN-MRT
Laitteiston lisävarusteet
DCN‑MRFP, puhtaaksikirjoituksen poljin

DCN Next Generation -kokoustallentimen
puhtaaksikirjoituksen poljin. Käytetään DCN‑MR:n tai
DCN‑MRT:n kanssa.
Tilausnumero DCN-MRFP
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