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O software módulo de transcrição DCN‑MRT foi
concebido para reprodução e transcrição das
gravações do gravador de reuniões ou de gravações
CCS 900.
O DCN‑MRT pode reproduzir ficheiros do formato
PCM/WAV, WMA ou MP3.
Funções
Transcrição
O módulo de transcrição DCN‑MRT é o mais adequado
para a reprodução e transcrição de gravações do
gravador de reuniões ou do CCS 900¹. Na verdade, o
DCN‑MRT é o mesmo software que o DCN‑MR mas
sem a função de gravação.
Para um controlo fácil durante a transcrição estão
disponíveis as funções de iniciar, parar, avanço rápido/
recuar e um pedal de transcrição opcional
(DCN‑MRFP).
¹ Gravações CCS 900 do CCS‑CURD
Reprodução
Os ficheiros gravados podem ser reproduzidos para
audição ou transcrição. Enquanto o ficheiro de áudio é
reproduzido, o nome do orador (se disponível) e a
informação do tempo podem ser exibidos numa janela
do editor de texto. O Meeting Recorder DCN‑MR pode

u

Transcrição de ficheiros do gravador de reuniões e
do CCS 900

u

Pode reproduzir os formatos áudio PCM/WAV, WMA
ou MP3

u

Partilha de ficheiros de áudio na rede

u

Cópia e extracção (partes) fáceis de ficheiros de
áudio

gravar dois canais de áudio como um ficheiro estéreo.
Quando o cursor do balanço é posicionado no limite
da esquerda (ou direita), apenas o canal da esquerda
(ou direita) é escutado durante a reprodução. Quando
o cursor do balanço é posicionado ao meio, ambos os
canais de áudio são escutados (estéreo), o que torna
este produto a escolha perfeita para aplicações de
formação de intérpretes.
Extracção
Partes de ficheiros gravados podem ser facilmente
extraídas e exportadas, como opção. Caso os nomes
dos oradores estejam disponíveis na gravação, é
possível a extracção fácil de partes de um orador
específico.
Facilidade de utilização
O software é fácil de utilizar, apesar de oferecer
muitas funcionalidades potentes. A interface gráfica
do utilizador intuitiva está dividida em secções de
reprodução, de visualização e de ficheiros.
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Planeamento
Instalação
O software Transcription Module DCN‑MRT é
fornecido num dongle USB e pode ser instalado em
um ou mais computadores.
O software foi concebido para ser utilizado numa rede
de computadores. Isto oferece a possibilidade de, por
exemplo, instalar o Transcription Module junto à
unidade central de controlo DCN, enquanto o
armazenamento dos ficheiros é feito em paralelo num
servidor através da rede de computadores. As pessoas
responsáveis pela transcrição podem aceder, com o
seu computador, aos ficheiros no servidor através da
rede.
Licença
O licenciamento do Transcription Module é feito com
um dongle USB. O software Transcription Module
pode ser instalado em vários computadores. Assim
que o dongle USB é conectado o software fica pronto
a ser utilizado com as respectivas licenças. Isto torna-o muito flexível, com um esforço e custo mínimos.
Para efeitos de demonstração, o software DCN‑MRT
pode ser utilizado para reproduzir gravações sem o
dongle, durante um máximo de cinco minutos.
Peças incluídas
Quantida
de

Componente

1

DCN‑MRT Transcription Module

1

Dongle USB (amarelo)

Especificações Técnicas
Plataforma de
sistema

Windows 7 Home Premium (32 e 64 bits) ou
superior
ou
Windows Vista Home Premium (32 ou 64 bits)
ou superior

Como encomendar
DCN‑MRT Transcription Module

Módulo de software de transcrição da gravação de
reuniões DCN Next Generation. Para utilizar com o
DCN‑MR ou CCS‑CURD.
N.º de encomenda DCN-MRT
Acessórios de hardware
DCN‑MRFP Pedal de transcrição

Pedal para transcrição da gravação de reuniões DCN
Next Generation. Para utilizar com o DCN‑MR ou o
DCN‑MRT.
N.º de encomenda DCN-MRFP
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