
Przeznaczony dla administracji.

Wykorzystuje rozpoznawanie mowy do 
zamiany wypowiadanych słów na tekst ! 

Pracuj 3 x szybciej, użyj głosu 
do transkrypcji nagrań audio-video !

Zestaw jest przeznaczony dla osób, które 
chcą przyspieszyć 3-krotnie proces tworzenia 
protokołów z posiedzeń organów adminsitracji 
państwowej i samorządowej.  
Udostępniamy słownik specjalistyczny 
(Administracja), który zawiera zarówno 
słownictwo ogólne jak i specjalistyczne z 
zakresu prawa i administracji.

 
 Nowoczesny zestaw do 

transkrypcji nagrań
audio-video
                   dzisiaj i w przyszłości.

Co obejmuje Zestaw do Transkrypcji ?
• Pakiet oprogramowania Magic Speech Scribe  w wersji 

zawierającej  słownik Administracja. Oprogramowanie 
zawiera wbudowany silnik rozpoznawania mowy 
działający lokalnie (12-miesięczna subskrypcja).

• Zdalną instalację i konfigurację sprzętu i 
oprogramowania na jednym stanowisku.

• Szkolenie użytkownika  (2x60 minut).
• Transkrypcję 30 minut nagrań w celu konfiguracji 

systemu i dostosowania go do sposobu 
przygotowywania protokołów przez klienta.

• Słuchawki z mikrofonem Sennheiser SC 75 USB.
• Sterownik nożny PHILIPS ACC 2330 wraz z 

oprogramowaniem.
Słuchawki z mikrofonem Sennheiser 
SC 75 USB zapewniają: 
• wysokiej jakości reprodukcję dźwięku oraz doskonałe 

parametry akustyczne, 
• system redukcji szumów, który zapewnia kryształowo 

czysty przekaz mowy bez konieczności podnoszenia 
głosu.

Sterownik nożny PHILIPS ACC 2330 
zapewnia: 
• szybszą i bardziej dokładną pracę podczas 

odtwarzania i przewijania nagrań,
• możliwość nawigacji za pomocą stopy dzięki czemu 

obydwie ręce osoby przepisującej są wolne.
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Szybciej, łatwiej, 
z większą wydajnością!

Jak dzięki naszej wiedzy i technologii rozpoznawania mowy podnosimy wydajność procesu 
transkrypcji nagrań audio-video w administracji publicznej ?
 Dostarczamy specjalistyczną wiedzę, niezbędny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające trzykrotne 
przyspieszenie procesu przygotowywania transkrypcji. Zestaw obejmuje również pakiet usług m.in. zdalne 
wsparcie przy instalacji,  kalibrację mikrofonu, uruchomienie programów, szkolenie i transkrypcję 30 minut 
nagrań. Pomagamy rozpocząć pracę przy użyciu naszego zestawu. Chcemy mieć pewność, że sprzedawane 
przez nas rozwiązanie znacznie podniesie efektywność i komfort pracy. Wykonujemy transkrypcję startową w 
celu ustalenia optymalnego sposobu korzystania z oprogramowania MSS Administracja. Szkolenie użytkownika 
obejmuje naukę jak dyktować za pomocą głosu oraz szkolenie z wykorzystywania naszego oprogramowania 
do samodzielnego tworzenia protokołów na podstawie nagrań. 

TRANSKRYPCJE ZAWSZE NA CZAS !
Wysoki komfort pracy !

Metody tworzenia protokołów: 
•  „Dyktowanie do Worda” jest to metoda pracy w której system 

MSS Administracja zastępuje klawiaturę. Wypowiadane 
głosem zdania są zapisywane bezpośrednio w edytorze Word 
(lub innym edytorze zewnętrznym).  System nie zapamiętuje 
naszych wypowiedzi ani żadnych dodatkowych informacji. 
Nie ma synchronizacji nagrania z tekstem. Korekta błędów 
i edycja odbywa się bezpośrednio w edytorze tekstów.  
Tryb pracy „Dyktowanie do Worda” jest o około 30% szybszy niż 
tradycyjne przepisywanie ręczne. 

• „Automatyczne rozpoznawanie z pliku audio-video” jest to 
metoda pracy, w której system MSS Administracja odczytuje plik 
z nagraniem sesji np. Rady Gminy a następnie automatycznie 
rozpoznaje fragmenty wypowiedzi poszczególnych osób.  
Wynik rozpoznawania może być następnie  korygowany i 
uzupełniany na podstawie nagrania, które jest bezpośrednio 
zsynchronizowane z tekstem znacznikami czasowymi.  
Nawet przy 100% skuteczności automatycznego rozpoznawania 
danego fragmentu nagrania niezbędne okazuje się uzupełnienie 
informacji brakujących w nagraniu. Są to przede wszystkim: 
interpunkcja, uzupełnienie dużych liter na początku każdego 
zdania, znaczniki czasowe, dane osobowe uczestników sesji. Ten 
tryb pracy jest o około 50% szybszy niż tradycyjne przepisywanie 
ręczne.

• „Respeaking z uzupełnianiem brakujących informacji głosem” 
to opracowana przez nas najszybsza metoda tworzenia protokołów  
z nagrań audio-video. Jest 3 razy szybsza niż tradycyjne 
przepisywanie ręczne. Pozwala dyktować zawartość protokołu i 
wprowadzać wszystkie brakujące informacje w protokole podczas 
słuchania nagrania odtwarzanego za pomocą pedału nożnego.

Jakie funkcje oferuje głosowy system tworzenia 
dokumentów MSS Administracja ?
• Możliwość dyktowania do programów zewnętrznych (np. Chrom, 

Firefox, Excel, Word).

• Możliwość zapisania jednoczesnie nagrania dyktowanego 
tektu i automatycznej transkrypcji w specjalnym edytorze, który 
jednocześnie wyświetla tekst na ekranie w czasie rzeczywistym.

• Możliwość podyktowania części transkrypcji a następnie przesłania 
jej do korekty innej osobie, która uzupełni brakującą interpunkcję. 
Dokument jest przesyłany w formacie zawierającym zarówno 
nagranie jak i tekst.

• Możliwość dyktowania  tekstu w trakcie odsłuchiwania nagrań.

• Funkcję automatycznego rozpoznawania mowy.

• Funkcję łączenia plików zawierających transkrypcję (np 15 
minutowe fragmenty transkrypcji wykonane przez różne osoby) w 
jednen dokument w taki sposób, że w połączonym pliku znajdują 
się zarówno teksty transkrypcji z poszczególnych plików jak i 
nagrania wypowiedzi poszczególnych osób. Po połączeniu plików 
system zachowuje synchronizację nagrań z tekstem.

• Przeglądanie i edycję w dowolnym momencie wcześniej 
podyktowanych i zapisanych w formie pliku dokumentów.  Są 
one zsynchronizowane z nagraniem za pomocą znacznków 
czasowych. 

• Wyszukiwanie informacji w nagraniach poprzez wykorzystanie 
słów kluczowych w rozpoznanym tekście. nowoczesny i wygodny 
interfejs użytkownika. 

• Nowoczesny i wygodny interfejs użytkownika.


