DSS Player Standard
- Módulo de Ditado Módulo de Ditado
• Interface de fácil utilização
• Gravação (DSS, DSS Pro,
WMA, WAV)
• Definir marca de índice

• Reprodução (DSS, DSS
Pro, WMA, MP3)
• Integração de Dispositivo
Profissional
• Indicador de nível da
gravação

Ditado Basic DSS Pro
O Módulo Ditado é uma solução de ditado da Olympus. Permite a gravação, reprodução, organização e edição de todos os
ficheiros de voz.
O Módulo permite também ao utilizador gerir todos os downloads e envia os ficheiros a transcrever para uma secretária.

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

Especificações
Funções Reprodução ou Gravação
Terminar ditado

Sim

Ditado pendente

Não

Controlo de "time
stretch"
Medidor de nível de
gravação
Medidor de Nível de
Reprodução
Visualização e edição
de propriedades do
ditado
Dados opcionais para
novos ditados
FF, REW, SKIP

Sim

Contador em tempo
real
Comentários a
instruções
Apontamentos orais

Sim

Não
Não
Não

Não
Sim

Não

Não
Modo Inserir/Substituir Sim
Cortar ou eliminar
Sim
secções do ficheiro
Marcas de índice
Sim
VCVA (Variable
Sim
Control Voice Actuator
- Activação por Voz)
Cue/Review
Sim
Avanço rápido/
Não
Rebobinar suave
Enviar ditados
Não
acabados por e-mail/
FTP/Network manual
ou automaticamente
Gravação direta
Sim
Operação via
Não
teclas de atalho
configuráveis (por ex.
para utilizadores com
deficiências)
Gravação
Não
independente rede failsafe
Transcrever o próximo Não
ditado
Separação de Canal Não
Áudio
Codecs Audio DSS
Gravação
DSS Pro
Codecs Audio Reprodução

DSS
DSS Pro

Lista de Ditados
Configuração de
caminho para pasta
individual
Renomear pastas

Não

Enviar documentos
acabados por e-mail/
FTP/Rede manual ou
automaticamente
Processo de ditado,
indicação de estado

Não

Sim
Criação de sub-pastas Sim
Colunas configuráveis Sim
de lista de ditados
Alterar estado da
Não
transcrição
Funções de filtro (por Não
ex. Autor)
Função conectar para Não
ditado e documento
Importar um
Não
documento através de
função arrastar e soltar
Operação via
Não
teclas de atalho
configuráveis (por ex.
para utilizadores com
deficiências)
Arrastar e soltar
Sim
ditados
Alterar informações do Sim
ditado a partir da lista
de ditados
Sincronizar ditados
Não
após restabelecimento
da conexão de rede
Juntar ditados
Não
Dividir ditados
Não

Sim

Configuração de hardware
Configurações
Não
do dispositivo
(Definições do menu
do dispositivo, Atribuir
função tecla de atalho
a botões individuais
do dispositivo,
Configuração de
gravação direta)
Personalização do
Não
dispositivo

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

Fluxo de trabalho

Definições do Utilizador

Envio automático de
Alteração da letra e da Não
Não
ditados para recipiente
cor de fundo
via e-mail/FTP/Rede
Funções configuráveis Não
Classificação
do pedal
Não
automática do ditado
Efetuar download sem Não
de acordo com
janela principal
identificação do autor
Atribuir teclas de
Não
Receção automática Não
atalho (por ex. para
de documento via eutilizadores com
mail/FTP
deficiências)
Envio automático de
Configurações de
Não
Não
documentos via e-mail/
controlo da reprodução
FTP
(Indicação de controlo,
Notificação de novo
Autoback, Velocidade
Não
ditado via e-mail/FTP/
de reprodução)
rede
Definições da Barra
Não
Propriedade do ditado Não
de Transcrição (Modo
de Visualização,
Mandar ditados para Não
Indicação de duração/
Reciclagem em vez de
tempo restante,
eliminar
Personalização de
Sincronizar hora no
Sim
botões)
Gravador de Voz
Configuração de
Sim
Digital com hora no PC
gravação
direta
Resolver conflito com Não
(Opções de arranque,
nome do ficheiro ao
VCVA, Preparar dados
efetuar download
para criação de ditado
Intervalo de
Não
novo)
atualização da lista de
ditados
Download automático Sim
Administração de Software
de pasta individual
Atualizações
Não
com plug-in do
automáticas
de
dispositivo
software & firmware
Descarregar todos
Não
Erro ao iniciar sessão Não
os ditados para uma
Gestão central de
localização específica
Não
definições de opções
Backup automático
Não
para cada utilizador
após download/
Atualização de
importação/ditado
Não
Firmware / Aplicação
completo
usando Ferramenta de
Renomear automático Não
Gestão
do ficheiro ao efetuar
Configuração de
download
Não
opções de Instalação
Eliminação automática Sim
Silenciosa usando
do ficheiro original
ManagerTool
após download
Comutação automática Não
de perfil de e-mail/
Área de Aplicação Recomendada
ftp entre modo local e
Aplicação
Ditado
modo em rede
Diálogo para seleção Não
manual de download
Dados da tarefa são
Não
apresentados ao
efetuar download
(suporta entrada de
código de barras)
Abrir processador de Não
texto automaticamente
ao iniciar transcrição
Criação automática de Não
Especificações
e aspeto
novo documento
aoestão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante
iniciar transcrição

