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Perangkat lunak DCN‑MRT Transcription Module
dirancang untuk memutar dan melakukan transkripsi
dari Rekaman Rapat atau rekaman CCS 900.
DCN‑MRT dapat memutar file berformat PCM/WAV,
WMA atau MP3.
Fungsi
Transkripsi
Modul transkripsi DCN‑MRT dirancang untuk memutar
dan melakukan transkripsi dari Rekaman Rapat atau
rekaman CCS 900¹. DCN‑MRT pada kenyataannya
merupakan perangkat lunak yang sama dengan
DCN‑MR akan tetapi tanpa fungsi perekaman.
Untuk memudahkan kontrol pada saat melakukan
transkripsi; mulai, berhenti, maju/mundur cepat, pedal
kaki transkripsi opsional tersedia (DCN‑MRFP).
¹ CCS 900 merekam dari CCS‑CURD
Pemutaran
File yang direkam dapat diputar ulang untuk
didengarkan atau melakukan pencatatan atas rekaman.
Ketika file audio dijalankan, nama pembicara (bila
tersedia) dan informasi waktu bisa ditampilkan di
jendela text editor. DCN‑MR Meeting Recorder bisa
merekam dua saluran audio sebagai file stereo. Ketika
penggeser keseimbangan berada di posisi jauh sebelah

u

Transkripsi dari file Rekaman Rapat dan CCS 900

u

Dapat memutar format audio PCM/WAV, WMA, atau
MP3

u

Pembagian jaringan file audio

u

Menyalin atau mengekstrak (bagian) dari file audio
dengan mudah

kiri (atau kanan), hanya saluran sebelah kiri (atau
kanan) yang dapat didengar pada saat pemutaran.
Ketika penggeser keseimbangan berada di posisi
tengah maka kedua saluran audio terdengar (stereo)
menjadikan produk ini ideal untuk aplikasi pelatihan
juru bahasa.
Ekstraksi
Bagian dari file yang direkam dapat dengan mudah
diekstrak dan diekspor secara opsional. Pada saat
nama pembicara tersedia pada rekaman,
dimungkinkan untuk mengambil bagian dari pembicara
spesifik dengan mudah.
Mudah digunakan
Meskipun menawarkan banyak fitur yang hebat,
perangkat lunak ini sangat mudah digunakan.
Antarmuka pengguna grafik yang intuitif terbagi ke
dalam bagian pemutaran, visualisasi, dan file.
Catatan Pemasangan/Konfigurasi
Instalasi
Perangkat lunak DCN‑MRT Transcription Module
disertakan pada dongle DVD dan dapat diinstal pada
satu komputer atau lebih.
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Perangkat lunak ini dirancang untuk digunakan dalam
jaringan komputer. Ini memberikan kemungkinan,
misalnya, untuk menginstal Transcription Module
setelah DCN CCU, sementara penyimpanan file
dilakukan secara pararel pada server melalui jaringan
komputer. Orang yang bertanggung jawab atas
transkripsi bisa mengakses dari komputer mereka
lewat jaringan ke file yang terdapat pada server.
Lisensi
Pemberian lisensi Transcription Module dilaksanakan
dengan dongle USB. Perangkat lunak Transcription
Module dapat diinstal pada lebih dari satu komputer.
Segera setelah dongle USB dicolokkan, perangkat
lunak tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan
lisensi yang berlaku. Hal ini menjadikannya sangat
fleksibel, dengan upaya dan biaya minimum.
Untuk tujuan demonstrasi, perangkat lunak DCN‑MR
dapat digunakan untuk membuat atau memutar
rekaman maksimum selama lima menit tanpa dongle.
Suku Cadang yang Disertakan
Jumlah

Komponen

1

DCN‑MRT Transcription Module

1

Dongle USB (kuning)

Spesifikasi Teknis
Platform sistem

Windows 7 Home Premium (32 dan 64 bit) atau
di atasnya
atau
Windows Vista Home Premium (32 atau 64 bit)
atau di atasnya

informasi Pemesanan
DCN‑MRT Transcription Module

Modul transkripsi perekam pertemuan DCN Next
Generation. Untuk dipakai dengan DCN‑MR atau
CCS‑CURD.
Nomor Pesanan DCN-MRT
Aksesoris
DCN‑MRFP Transcription Foot Pedal

Pedal kaki transkripsi perekam pertemuan DCN Next
Generation. Untuk dipakai dengan DCN‑MR atau
DCN‑MRT.
Nomor Pesanan DCN-MRFP
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