DSS Player Standard
- Transkripcijas
modulis
• Profesionāla ierīces
integrācija

• Atskaņošana (DSS, DSS
Pro, WMA, MP3)

Basic DSS Pro transkripcija
DSS Player transkripcijas modulis palīdz sekretāriem un transkripcijas veicējiem pārrakstīt diktācijas ar kājas slēdža palīdzību un
apstrādāt tās.

Tehniskie dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.

Tehniskie dati
Atskaņošanas vai ieraksta funkcijas
Pabeigt diktāciju

Nē

Gaidošā diktācija

Nē

Ātruma / toņa / NC /
skaļuma kontrole
Paildzināšanas
funkcija
Ieraksta līmeņa
mērītājs
Atskaņošanas līmeņa
mērītājs
Parādīt un rediģēt
diktācijas uzstādījumus
Izvēles darba
informācija jaunai
diktācijai
Ātra atskaņošana/
Atskaņošana/Izlaist
Reālā laika skaitītājs

Jā
Jā
Nē
Nē
Nē
Nē

Jā

Jā
Norādījumu komentāri Nē
Mutiska anotācija
Nē
Ievietošanas/
Nē
pārrakstīšanas režīms
Izgriezt vai izdzēst faila Nē
daļas
Indeksa atzīmes
Jā
VCVA (Balss
Nē
aktivācija)
Norādījums/
Jā
Atskaņošana
Plūstoša pārskata
Nē
atskaņošana
Nosūtīt pabeigtu
Nē
diktāciju e-pastā/
FTP/tīklā manuāli vai
automātiski.
Tiešais ieraksts
Nē
Ierīces vadīšana
Nē
izmantojot
programmējamos
taustiņus (piemēram,
lietotājiem ar kustību
traucējumiem)
Ar tīklu nesaistīta,
Nē
droša ierakstīšana
Veikt transkripciju
Nē
nākamajai diktācijai
Audio Codecs DSS
atskaņošana
DSS Pro
WAV
WMA
MP3

Diktāciju saraksts
Individuāli mapes
iestatījumi
Mapju pārsaukšana

Nē

Apakšmapju
izveidošana
Pielāgojamas
diktācijas saraksta
kolonnas
Mainīt transkripcijas
statusu
Filtra funkcijas
(piemēram, pēc
autora)
Piesaistīt diktācijas un
dokumenta funkciju
Importēt dokumentu,
izmantojot "pārnest un
ievietot" funkciju
Ierīces vadīšana
izmantojot
programmējamos
taustiņus (piemēram,
lietotājiem ar kustību
traucējumiem)
Pārnest un ievietot
diktācijas
Diktāciju sarakstā
nomainīt diktācijas
informāciju
Sinhronizēt diktāciju
izmantojot atjaunoto
tīkla savienojumu
Savienot diktācijas

Jā

Jā

Jā

Nē
Nē

Nē
Nē

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

Dalīt diktācijas

Nē
Manuāli vai
Nē
automātiski nosūtīt
pabeigtos dokumentus
pa e-pastu/uz FTP/tīklā
Diktācijas procesa un Nē
stāvokļa norādījumi

Aparatūras konfigurācija
Ierīces izvēles
ietatījumi (Ierīces
izvēlnes iestatījumi,
karstā taustiņa
funkcijas piešķiršana
konkrētam ierīces
taustiņam, tiešās
ierakstīšanas
konfigurācija)
Ierīces pielāgošana

Tehniskie dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.

Nē

Nē

Darba plūsma

Lietotāja iestatījumi

Automātiska diktācijas Nē
Priekšplāna un fona
Nē
nosūtīšana saņēmējam
krāsu maiņa
ar e-pasta/FTP/tīkla
Pielāgojamas kājas
Nē
palīdzību
slēdža pedāļa
Automātiska diktācijas Nē
funkcijas
klasifikācija atbilstoši
Lejupielādēt bez
Nē
autora ID
galvenā loga
Automātiski saņemt
Izvēlēties
Nē
Nē
dokumentus no eprogrammējamo
pasta/FTP
taustiņu (piemēram,
Automātiska
lietotājiem ar kustību
Nē
dokumentu nosūtīšana
traucējumiem)
pa e-pasu vai uz FTP
Atskaņošanas
Nē
Ziņojums par jaunu
kontroles iestatījumi
Nē
diktāciju pa e-pastu,
(Kontroles norādījumi,
FTP vai tīklā
automātiska
Diktācijas
atpakaļatkāpe, tīšanas
Nē
īpašumtiesības
ātrums)
Pārvietot diktāciju uz Nē
Pārrakstīšanas
Nē
miskasti nevis izdzēst
iestatījumi
Sinhronizēt laiku
(aplūkošanas režīms,
Jā
digitālajā diktofonā ar
ieraksta ilguma/
laiku PC
atlikušā laika norāde,
Lejupielādes laikā
taustiņu pielāgošana)
Jā
atrisina pretrunas faila
Tiešās ierakstīšanas
Nē
nosaukumā
iestatījumi
Atjaunot diktācijas
(Uzsākšanas izvēle,
Jā
saraksta intervālu
VCVA, precīza darba
Individuālās mapes
informācija izveidojot
Jā
automātiska
jaunu diktāciju)
lejupielāde, kad ierīce
tiek pieslēgta
Programmatūras vadīšana
Lejupielādēt visas
Nē
Automātiska
diktācijas noteiktajā
Nē
programmatūras
vietā
atjaunošana
Automātiski izveidot
Nē
Kļūdaina reģistrācija
rezerves kopiju
Nē
lejupielādes/
Katra lietotāja izvēles Nē
importēšanas laikā,
ietatījumu centralizēta
vai kad diktācija ir
vadība
pabeigta
Pasīva
Nē
Automātiska faila
Nē
programmaparatūras
pārsaukšana
un uzdevumu
lejupielādes laikā
atjaunināšana
Automātiska oriģinālā Jā
izmantojot vadības
faila izdzēšana pēc
rīkus
lejupielādes
Pasīvās instalācijas
Nē
Automātiks e-pasta/
Nē
iespēja izmantojot
ftp profila pārslēgšana
vadības rīku
lokālo un tīkla režīmu
Manuālās lejupielādes Nē
Ieteicamā pielietojuma joma
izvēles dialogs
Darba informācijas
Aplikācija
Nē
Transkripcija
uzniršana lejupielādes
laikā (atbalsta
svītrkoda ievadi)
Automātiski atver
Nē
teksta apstrādes
programmu, kad tiek
uzsākta transkripcija
Automātiska
Nē
Tehniskie
dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.
jaunu dokumentu
izveidošana uzsākot

