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A tárgyalásrögzítő használható a CCS 900, a DCN Next
Generation vagy a vezeték nélküli DCN rendszerekkel
együtt.
A DCN-MR tárgyalásrögzítő szoftvert tárgyalások és
konferenciák rögzítésére és lejátszására tervezték.
A rögzítés egy számítógép merevlemezére történik
PCM/WAV, WMA vagy MP3 formátumban.
Főbb funkciók
Rögzítés
A tárgyalásrögzítő két analóg hangcsatornát tud
rögzíteni. Az esetek többségében egy hangcsatorna
elegendő a teremhang rögzítéséhez. Ugyanakkor
néhány (kétnyelvű) alkalmazás esetén célszerű
egyidejűleg két csatornát is rögzíteni.
Felszólalók nevének hozzákapcsolása
Az aktuális felszólaló neve hozzákapcsolható a
hangfájlhoz, a tárgyalás alatt vagy után. A
hozzákapcsolás lehet manuális vagy automatikus.
Manuális: kattintson duplán a résztvevő nevére a
listában. Automatikus: ha a DCN-MR össze van
kapcsolva a DCN központi vezérlőegységgel². A
felszólaló nevének automatikus hozzákapcsolásához a
résztvevő nevét hozzá kell rendelni a megfelelő
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Rögzítés PCM/WAV, WMA vagy MP3
hangformátumban

u

Kétnyelvű rögzítéshez sztereó track használható

u

Lehetővé teszi a felszólalók nevének
hozzákapcsolását a hangfájlhoz

u

Hangfájlok hálózati megosztása

mikrofon számához. A hangfájl a konferencia további
adatait is tartalmazhatja, pl. a napirendet vagy a
tárgyalások időpontjait.
² LBB 4187/00 nyílt interfész és DCN‑SWSMD adatkezelő
szoftver szükséges
Lejátszás
A rögzített fájlok a meghallgatáshoz vagy átíráshoz
lejátszhatók. A hangfájl lejátszása közben a felszólaló
nevét (ha rendelkezésre áll) és az időadatokat
megjelenítheti egy szövegszerkesztő ablakban. Két
hangforrás rögzítésekor azok egyetlen sztereó fájlként
kerülnek rögzítésre. Ha az egyensúlybeállító csúszka a
bal (vagy jobb) oldali szélső helyzetben van,
lejátszáskor csak a bal (vagy jobb) csatorna hallható.
Ha az egyensúlybeállító csúszka középső helyzetben
van, mindkét hangcsatorna hallható (sztereó), így a
termék jól használható tolmácsképző alkalmazásokhoz.
Átírás
Bár a tárgyalásrögzítő is alkalmas visszajátszásra, az
opcionális DCN diktafon modult (DCN-MRT) éppen
erre fejlesztették ki. A DCN-MRT szoftver valójában
majdnem ugyanaz, mint a DCN-MR szoftver, de
hiányzik belőle a rögzítés funkció.
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A másolás közbeni egyszerű kezeléshez: indítás,
megállítás, gyors előre- és visszatekerés egy másoló
pedál kapható (DCN-MRFP).

Rendelési információ
DCN-MR tárgyalásrögzítő

DCN Next Generation tárgyalásrögzítő alkalmazás.
Rendelésszám DCN-MR

Egyszerű használat
Számos hatékony funkciója ellenére a szoftver
kezelése egyszerű. Az intuitív grafikus kezelőfelület
részekre van osztva: rögzítés, lejátszás, megjelenítés
és fájlok.
Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Telepítés
A DCN-MR tárgyalásrögzítő szoftver DVD-n kapható és
egy vagy több számítógépre telepíthető.
A szoftvert számítógépes hálózaton való használatra
tervezték. Ez lehetővé teszi például egy
tárgyalásrögzítő telepítését a DCN CCU mellé, míg a
fájlok tárolása ezzel párhuzamosan történik egy
kiszolgálón a számítógépes hálózaton keresztül. A
másolásért felelős személyek a saját számítógépükről a
hálózaton keresztül hozzáférnek a kiszolgálón található
fájlokhoz.
Licenc
A tárgyalásrögzítő licencelése USB hardverkulcs
segítségével történik. A tárgyalásrögzítő szoftver több
számítógépre telepíthető. Az USB hardverkulcs
csatlakoztatása után a szoftvert használhatja az
alkalmazható licencekkel. Ettől az nagyon rugalmassá
válik, minimális erőfeszítést és ráfordítást igényel.
Bemutató célokra a DCN-MR szoftverrel legfeljebb öt
perc hosszúságú felvételek rögzíthetők és játszhatók le
a hardverkulcs nélkül.
Tartozékok
Mennyisé
g

Alkatrész

1

DCN-MR tárgyalásrögzítő szoftver DVD-n

1

USB hardverkulcs (kék)

1

Audió csatlakozókábel

Műszaki specifikációk
Rögzítési
formátumok

(max. mintavételi frekvencia)
WMA (128 kbps)
PCM / WAV (48 kHz)
MP3 (256 kbps)

Rendszer platform

Windows 7 Home Premium (32 és 64 bites) vagy
annál későbbi,
illetve
Windows Vista Home Premium (32 vagy 64 bit)
vagy annál későbbi

Hardvertartozékok
DCN-MRT diktafon modul

DCN Next Generation tárgyalásrögzítő diktafon modul.
DCN-MR vagy CCS-CURD szoftverekkel használható.
Rendelésszám DCN-MRT
DCN-MRFP diktafon pedál

DCN Next Generation tárgyalásrögzítő diktafon
lábpedál. DCN-MR vagy DCN‑MRT szoftverekkel
használható.
Rendelésszám DCN-MRFP
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