DSS Player Standard
- Diktáló szoftver
modul (Dictation
Module) - Diktáló
szoftver modul
(Dictation Module)
• Felhasználóbarát
kezelőfelület
• Felvétel (DSS, DSS Pro,
WMA, WAV)
• Indexjel elhelyezése

• Lejátszás (DSS, DSS Pro,
WMA, MP3)
• Professzionális
integrálhatóság
• Felvételi szint mérő

Alapszintű diktálás DSS Pro formátumban
A diktáló szoftver modul alkalmas hangrögzítésre, lejátszásra, fájlkezelésre és szerkesztésre. A szoftver lehetővé teszi a fájlok
letöltését és továbbítását átírásra.

A gyártó fenntartja a műszaki paraméterek és a kivitel előzetes bejelentés nélküli és kötelezettségmentes módosításának jogát.

Műszaki adatok
Lejátszási / Felvételi funkciók
Diktálás befejezése

Igen

Függő diktálás

Nem
Időbeli lefutás vezérlés Igen
Felvételi szint
Nem
Lejátszási szintjelző

Nem

Diktálás
tulajdonságainak
megjelenítése és
szerkesztése
Opcionális
munkaadatok új
diktálásokhoz
Előretekerés,
visszatekerés, átugrás
Valósidejű számláló

Nem

Útmutató
megjegyzések
Hangjegyzetek

Nem

Nem

Igen
Igen

Nem

Beszúrás/Felülírás

Igen
Fájlrészletek kivágása Igen
és törlése
Indexjelek
Igen
VCVA (hangra induló) Igen
felvétel
Előreléptetés/
Igen
Visszaléptetés
Egyenletes előre- és Nem
visszatekerés
Befejezett diktálások Nem
manuális vagy
automatikus küldése
e-mailen/FTP
kapcsolaton/hálózaton
keresztül
Direkt felvétel
Igen
Kezelés konfigurálható Nem
gyorsbillentyűkkel
(pl. fogyatékkal élő
felhasználók számára)
Hibamentes, hálózattól Nem
független felvétel
A következő felvétel
Nem
átírása
Hangcsatorna
Nem
szétválasztás
Audio Codec - Felvétel DSS
DSS Pro
Audio Codec Lejátszás

DSS
DSS Pro

Diktálási lista

Egyedi mappa elérési Nem
útvonal beállítás
Mappák átnevezése
Igen
Almappák létrehozása Igen
Konfigurálható diktálási Igen
lista oszlopok
Átírás állapotának
Nem
módosítása
Szűrő funkciók (pl.
Nem
szerző)
Összekapcsoló
Nem
funkció diktálások
és dokumentumok
kezeléséhez
Dokumentumok
Nem
importálása
áthelyezéssel
Kezelés konfigurálható Nem
gyorsbillentyűkkel
(pl. fogyatékkal élő
felhasználók számára)
Diktált fájlok
Igen
mozgatása
A diktált fájlok
Igen
adatainak módosítása
diktálás listából
Diktálások
Nem
szinkronizálása
újralétesített
rendszerkapcsolaton
keresztül
Diktált fájlok
Nem
összekapcsolása
Megosztott diktálás
Nem
Kész dokumentumok Nem
küldése e-mailen/FTP
kapcsolaton/hálózaton
keresztül manuálisan
vagy automatikusan
Diktálási folyamat,
Igen
állapotkijelzés

Hardver konfiguráció
Eszköz beállítások
Nem
(menü beállítások,
gyorsbillentyű funkció
hozzárendelése a
készülék gombjaihoz,
direkt felvétel
beállítása)
Készülék
Nem
testreszabása

A gyártó fenntartja a műszaki paraméterek és a kivitel előzetes bejelentés nélküli és kötelezettségmentes módosításának jogát.

Munkafolyamat

Felhasználói beállítások

Diktálások automatikus Nem
Betű és háttér
Nem
küldése a címzettnek
színcsere
e-mailen/FTP
Beállítható lábkapcsoló Nem
kapcsolaton/hálózaton
funkciók
keresztül
Letöltés főablak nélkül Nem
Diktált fájlok
Nem
Gyorsbillentyűk
Nem
automatikus
hozzárendelése
csoportosítása szerző
(pl. fogyatékkal élő
azonosító szerint
felhasználók számára)
Dokumentumok
Nem
Lejátszás beállítása
Nem
automatikus fogadása
(szabályozás
e-mailen/FTP
kijelzés, automatikus
kapcsolaton keresztül
újraismétlés, tekerési
Automatikus
Nem
sebesség)
dokumentumküldés
Átíró menü beállítás
Nem
e-mailen/FTP
(kijelző üzemmód,
kapcsolaton keresztül
hossz/fennmaradó
Értesítés új
Nem
idő kijelzés, gombok
diktálásokról e-mailen/
testreszabása)
FTP kapcsolaton/
Direkt felvétel
Igen
hálózaton keresztül
beállítása (indítási
Diktált fájlok
Nem
opció, VCVA, azonnali
tulajdonjoga
munkaadatok
Diktált fájlok
Nem
új diktálás
áthelyezése a
létrehozásánál)
Lomtárba törlés helyett
A digitális diktafon
Igen
Szoftver adminisztráció
és a PC idő
összehangolása
Automatikus szoftver Nem
Fájlnév összeütközés Nem
és firmware frissítések
kiküszöbölése
Hibaüzenet
Nem
letöltéskor
Opció beállítások
Nem
Diktálási lista
Nem
központi kezelése
intervallum frissítése
minden felhasználóra
Mappa automatikus
Igen
Silent firmware /
Nem
letöltése az eszköz
Alkalmazás frissítés
csatlakoztatásakor
a Manager Tool
Az összes diktált fájl
Nem
használatával
letöltése megadott
Silent Installation
Nem
helyre
telepítés beállítás
Automatikus biztonsági Nem
a ManagerTool
mentés a diktálás
használatával
letöltése/importálása
után
Fájlok automatikus
Javasolt alkalmazási terület
Nem
átnevezése letöltéskor
Alkalmazás
Diktálás
Az eredeti fájl
Igen
automatikus törlése
letöltés után
Automatikus e-mail/
Nem
ftp profilváltás helyi
és hálózati üzemmód
között
Párbeszédablak a
Nem
manuális letöltés
kiválasztásához
Munkaadatokat
Nem
megjelenítő ablak
letöltéskor (vonalkód
bevitel támogatás)
Szövegszerkesztő
Nem
Aautomatikus
gyártó fenntartja a műszaki paraméterek és a kivitel előzetes bejelentés nélküli és kötelezettségmentes módosításának jogát.
megnyitása az átírás

