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u การบันทึกในรูปแบบไฟล์เสียง PCM/WAV, WMA หรือ MP3

u สามารถใช้แทร็คสเตอริโอสำหรับการบันทึกสองภาษาได้

u สามารถแนบชื่อผู้ประกาศในไฟล์เสียงได้

u การใช้ไฟล์เสียงร่วมกันบนเครือข่าย

สามารถใช้ Meeting Recorder ร่วมกับระบบไร้สาย, CCS 900, DCN
Next Generation หรือ DCN ได้
ซอฟต์แวร์ DCN‑MR Meeting Recorder ได้รับการออกแบบมาสำหรับการ
บันทึกและการเล่นในระหว่างการประชุม
การบันทึกจะเก็บในไดร์ฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ PCM/WAV, WMA หรือ
MP3

ฟังก์ชัน

การบันทึก
Meeting Recorder สามารถบันทึกช่องสัญญาณเสียงอะนาล็อกได้ 2 ช่อง โดยทั่วไป
ช่องสัญญาณเสียงหนึ่งช่องจะเพียงพอสำหรับการบันทึกภาษาต้นฉบับ แต่สำหรับการประยุกต์ใช้งาน
บางอย่าง (สองภาษา) การบันทึกเสียงจะสมบูรณ์แบบหากทำการบันทึกสองช่องสัญญาณเสียง
พร้อมกัน

 

แนบชื่อผู้พูด
สามารถแนบชื่อผู้พูดในขณะนั้นลงในไฟล์เสียง ในระหว่างหรือหลังการประชุม การแนบชื่อทำได้
ทั้งแบบแมนนวลหรือโดยอัตโนมัติ การแนบชื่อแบบแมนนวล เพียงดับเบิลคลิกที่ชื่อผู้ร่วมประชุม
ในรายชื่อ การแนบชื่อโดยอัตโนมัติ ดำเนินการได้เมื่อติดตั้ง DCN‑MR ร่วมกับชุดควบคุม
ส่วนกลาง DCN² ในการแนบชื่อผู้พูดโดยอัตโนมัติ ต้องกำหนดหมายเลขไมโครโฟนให้ตรงกับ
ชื่อผู้ร่วมประชุม สามารถเพิ่มข้อมูลการประชุมเพิ่มเติม เช่น วาระการประชุมหรือรายงานการ
ประชุมลงในไฟล์เสียงได้
² ต้องใช้อินเตอร์เฟซแบบเปิด LBB 4187/00 หรือการสตรีมข้อมูลการประชุม DCN-
SWSMD เพิ่มเติม

 

เล่น
สามารถเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้เพื่อฟังหรือถอดความ ขณะเล่นไฟล์เสียง ชื่อผู้พูด (ถ้ามี) และข้อมูล
เวลาอาจปรากฏขึ้นในช่องตัวแก้ไขข้อความ ในกรณีที่บันทึกแหล่งเสียงจากสองแหล่ง แหล่งเสียงทั้ง
สองจะถูกบันทึกเป็นไฟล์สเตอริโอไฟล์เดียว เมื่อเลื่อนตัวเลื่อนปรับสมดุลเสียงไปที่ตำแหน่งสุดด้าน
ซ้าย (หรือขวา) ในระหว่างการเล่นจะได้ยินเฉพาะช่องสัญญาณเสียงด้านซ้าย (หรือขวา) เท่านั้น
เมื่อเลื่อนตัวเลื่อนปรับสมดุลเสียงไปที่ตำแหน่งกลาง จะได้ยินช่องสัญญาณเสียงทั้งสองด้าน
(สเตอริโอ) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประยุกต์ใช้งานในการฝึกอบรมล่าม

 

การถอดสคริปต์
นอกจากการถอดสคริปต์จาก Meeting Recorder ยังม ีDCN
Transcription Module (DCN-MRT) ที่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ
ให้เลือกด้วย อันที่จริง DCN‑MRT เป็นซอฟต์แวร์เดียวกันกับ DCN‑MR เพียงแต่ไม่มี
ฟังก์ชันการบันทึก
มีอุปกรณ์เสริมแป้นเหยียบสำหรับการถอดสคริปต์ (DCN‑MRFP) เพื่อการควบคุมที่ง่ายใน
ระหว่างการถอดสคริปต์ ทั้งเริ่ม หยุด เดินหน้า/ย้อนกลับอย่างเร็ว

 

ใช้งานง่าย
ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงมากมาย แต่ซอฟต์แวร์ใช้งานได้ง่าย ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ
ภาพกราฟิก (graphic user interface) ที่ใช้งานสะดวก แบ่งออกเป็นส่วนการ
บันทึก การเล่น จอภาพ และไฟล์



คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

การติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ DCN‑MR Meeting Recorder ให้มาในรูปแบบดีวีดี สามารถติดตั้ง
ได้บนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป
ซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์เครือข่าย เช่น สามารถติดตั้ง
Meeting Recorder ถัดจาก DCN CCU ขณะจัดเก็บไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ผ่าน
คอมพิวเตอร์เครือข่าย ผู้รับผิดชอบถอดสคริปต์สามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไปยังไฟล์ที่
อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้

ใบอนุญาตใช้งาน
ใบอนุญาตใช้งาน Meeting Recorder ติดตั้งโดยใช้ USB dongle สามารถติด
ตั้งซอฟต์แวร ์Meeting Recorder บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้ ทันทีที่เสียบ
USB dongle ซอฟต์แวร์จะพร้อมสำหรับใช้งานด้วยใบอนุญาตใช้งานที่มีผลใช้ได้ เพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการใช้งาน ใช้แรงและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ในการสาธิต สามารถใช้ซอฟต์แวร์ DCN‑MR ในการบันทึกและเล่นการบันทึกได้สูงสุด 5
นาทีโดยไม่ใช้ dongle

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน ส่วนประกอบ

1 ซอฟต์แวร์ DCN‑MR Meeting Recorder ให้มาในรูปแบบดีวีดี

1 USB dongle (สีน้ำเงิน)

1 สายต่อสัญญาณเสียง

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ฟอร์แม็ตการบันทึก (อัตราการเข้ารหัสสัญญาณเสียงสูงสุด)

 WMA (128 kbps)

 PCM / WAV (48 kHz)

 MP3 (256 kbps)

แพลตฟอร์มระบบ Windows 7 Home Premium (32 หรือ 64 บิต) หรือสูง
กว่า
หรือ
Windows Vista Home Premium (32 หรือ 64 บิต) หรือ
สูงกว่า

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN‑MR Meeting Recorder
แอปพลิเคชันบันทึกการประชุม DCN Next Generation
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MR

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

DCN‑MRT Transcription Module
โมดูลถอดความบันทึกการประชุม DCN Next Generation ต้องใช้กับ
DCN‑MR หรือ CCS‑CURD
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MRT

แป้นเหยียบสำหรับการถอดสคริปต์ DCN‑MRFP
แป้นเหยียบสำหรับการถอดความบันทึกการประชุม DCN Next Generation ต้องใช้
กับ DCN‑MR หรือ DCN‑MRT
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MRFP
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