Kommunikációs rendszerek | DCN-MRT diktafon modul

DCN-MRT diktafon modul
www.boschsecurity.hu

u

Tárgyalásrögzítő és CCS 900 fájlok másolása

u

PCM/WAV, WMA és MP3 formátumú hangfájlokat
tud lejátszani

u

Hangfájlok hálózati megosztása

u

Hangfájlok (részeinek) egyszerű másolása vagy
kibontása

A DCN-MRT diktafon modul szoftver tárgyalásrögzítő
vagy CCS 900 felvételek lejátszására és másolására
szolgál.
A DCN-MRT PCM/WAV, WMA és MP3 formátumú
fájlokat tud lejátszani.

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.

Főbb funkciók

Kibontás
Rögzített fájlok részei egyszerűen kibonthatók és akár
exportálhatók. Ha a felszólalók neve hozzá van
kapcsolva a felvételhez, egyszerűen vissza lehet
keresni a felvétel egy adott felszólalóhoz tartozó
részét.

Átírás
A DCN-MRT másoló modul különösen alkalmas
tárgyalásrögzítő vagy CCS 900¹ felvételek lejátszására
és másolására. A DCN-MRT szoftver valójában
majdnem ugyanaz, mint a DCN-MR szoftver, de
hiányzik belőle a rögzítés funkció.
A másolás közbeni egyszerű kezeléshez: indítás,
megállítás, gyors előre- és visszatekerés egy másoló
pedál kapható (DCN-MRFP).
¹ CCS 900 felvételek CCS‑CURD-ról
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. A DCNMR tárgyalásrögzítő két hangcsatornát tud rögzíteni
sztereó fájlként. Ha az egyensúlybeállító csúszka a bal
(vagy jobb) oldali szélső helyzetben van, lejátszáskor

Egyszerű használat
Számos hatékony funkciója ellenére a szoftver
kezelése egyszerű. Az intuitív grafikus kezelőfelület
részekre van osztva: lejátszás, megjelenítés és fájlok.
Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Telepítés
A DCN-MRT diktafon modul szoftver USB
hardverkulccsal kapható és egy vagy több
számítógépre telepíthető.
A szoftvert számítógépes hálózaton való használatra
tervezték. Ez lehetővé teszi például egy másoló modul
telepítését a DCN központi vezérlőegység mellé, míg a
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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 másoló modul licencelése USB hardverkulcs
segítségével történik. A másoló modul 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-MRT szoftverrel legfeljebb öt
perc hosszúságú felvételek játszhatók le a
hardverkulcs nélkül.
Tartozékok
Mennyisé
g

Alkatrész

1
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1

USB hardverkulcs (sárga)

Műszaki specifikációk
Rendszer platform

Windows 7 Home Premium (32 és 64 bit) vagy
afölött
vagy
Windows Vista Home Premium (32 és 64 bit)
vagy afölött

Rendelési információ
DCN-MRT diktafon modul

használata a következőkkel: DCN-MR vagy CCS-CURD
Rendelésszám DCN-MRT
Hardvertartozékok
DCN-MRFP diktafon pedál

használata a következőkkel: DCN-MR vagy DCN-MRT
Rendelésszám DCN-MRFP
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