DSS Player Standard
- Modul de transcriere
- Modul de transcriere
• Integrarea Dispozitivelor
Profesionale

• Redare (DSS, DSS Pro,
WMA, MP3)

Basic DSS Pro Transcription
Modulul de transcriere al DSS Player este o soluţie profesională care permite transcrierea dictări prin intermediul pedalei de picior şi
gestionarea dictărilor.

Specificaţiile şi aspectul pot fi modificate fără o notificare în prealabil sau obligaţii din partea producătorului

Specificaţii
Funcţiile de Redare sau Înregistrare
Încheierea dictării

Nu

Dictare în curs

Nu
Viteză / Ton / NC /
Da
Control volum
Control extindere timp Da
Indicator nivel
Nu
înregistrare
Indicator nivel redare Nu
Afişarea şi editarea
Nu
proprietăţilor dictării
Date de lucru opţionale Nu
pentru dictări noi
FF, REW, SKIP
Da
Contor în timp real
Da
Comentarii instrucţiuni Nu
adnotări verbale
Nu
Mod Adăugare/
Nu
Rescriere
Decupează sau şterge Nu
secţiuni din fişiere
Cotă index
Da
VCVA (Variable
Nu
Control Voice Actuator)
Marcare/Revizuire
Da
Analiză
Nu
Transmiteţi dictările
Nu
finalizate, manual sau
automat, prin e-mail/
FTP/Network
Înregistrare directă
Nu
Utilizare prin
Nu
intermediul unor
butoane configurabile
(ex.pentru utilizatorii cu
dizabilităţi)
Înregistrare
Nu
independentă de reţea
fără întreruperi
Transcrieţi următoarea Nu
dictare
Codecuri audio DSS
Redare
DSS Pro
WAV
WMA
MP3

Listă dictare

Setarea căii de acces Nu
către director individual
Redenumirea
Da
directoarelor
Crearea
Da
subdirectoarelor
Coloane configurabile Da
în lista de dictare
Schimbă mod de
Nu
transcriere
Funcţii filtru (ex. Autor) Nu
Funcţie de conectare Nu
între dictare şi
document
Importarea unui
Nu
document prin operaţia
drag & drop
Utilizare prin
Nu
intermediul unor
butoane configurabile
(ex.pentru utilizatorii cu
dizabilităţi)
Mutarea dictărilor prin Da
funcţia Drag & Drop
Schimbarea informaţiei Da
dictării din lista de
dictare
Sincronizarea dictărilor Nu
într-o conexiune reţea
restabilită
Alipirea dictărilor
Nu
Separarea dictărilor
Nu
Trimiteţi documentele
finalizate prin email/
FTP/Reţea, manual
sau automat
Proces dictare,
indicare stare

Nu

Nu

Configurare hardware
Opţiuni setări dispozitiv Nu
(Meniu de setări
ale dispozitivului,
alocarea funcţiilor
cu acces rapid unor
butoane individuale
ale dispozitivului,
configurarea Directrec)
Personalizarea
Nu
dispozitivului

Specificaţiile şi aspectul pot fi modificate fără o notificare în prealabil sau obligaţii din partea producătorului

Linie operaţii

Setări utilizator

Trimiterea automată
Schimbarea culorilor Nu
Nu
a dictărilor către
din Prim+plan şi din
destinatart prin e-mail/
Fundal
FTP/Network
Pedală cu funcţii
Nu
Clasificarea automată Nu
configurabile
a dictărilor în funcţie de
Descărcare fără
Nu
codul de identificare al
fereastra principală
autorului
Desemnarea tastelor Nu
Primirea automată a
configurabile (ex.
Nu
documenelor prin epentru utilizatorii cu
mail/FTP
handicap)
Transmitere automată Nu
Setări control redare
Nu
a documentelor prin
(Indicare control,
email/FTP
ştergere automată,
Notificarea unei dictări Nu
viteză de rotaţie)
noi prin email/FTP/
Setările meniului
Nu
reţea
de transcriere (Mod
Drept de proprietate a Nu
de afişare, indicator
dictării
timp total/rămas,
Mutarea dictărilor
personalizare buton)
Nu
în Recycle Bin ca
Setări înregistrare
Nu
alternativă la ştergerea
directă (Opţiune
acestora
de pornire, VCVA,
Sincronizarea orei
Deschiderea imediată
Da
Reportofonului Digital
a datelor de lucru
cu ora PC-ului
la crearea unei noi
Rezolvă conflictele
dictări)
Da
legate de denumirea
fişierelor în timpul
Administrare Soft
descărcării
Actualizări automate
Interval de actualizare Da
Nu
software & firmware
a listei de dictări
Eroare de conectare. Nu
Descărcarea automată Da
a directoarelor
Management central Nu
individuale la
pentru setările
conectarea
opţionale ale fiecărui
dispozitivului
utilizator
Descarcă toate
Nu
Actualizare silenţioasă Nu
dictările într-o locaţie
Firmware/Aplicaţie
specificată
cu ajutorul softului
Backup automat la
Nu
Manager Tool
descărcare/import/
Opţiune de instalare
Nu
finalizarea dictării
silenţioasă folosind
Redenumirea
Nu
ManagerTool
automată a fişierului la
descărcare
Aria de aplicare recomandată
Ştergerea automată a Da
fişierului original după
Aplica�ie
Transcriere
descărcare
Schimbarea automată Nu
a profilului e-mail/ftp
între mod de lucru
local şi mod de lucru în
reţea.
Fereastră pentru
Nu
selectarea descărcarii
manuale
Deschiderea directă a Nu
datelor de lucru după
descărcare (suport
pentru cititor cod de
Specificaţiile
şi aspectul pot fi modificate fără o notificare în prealabil sau obligaţii din partea producătorului
bare)
Deschidera automată Nu

