
Przeznaczony dla administracji.
Wykorzystuje rozpoznawanie mowy do 
zamiany wypowiadanych słów na tekst ! 

Pracuj 3 x szybciej, użyj głosu 
do generowania napisów do multimediów !

Zestaw jest przeznaczony dla osób, które chcą 
przyspieszyć 3-krotnie procesy tworzenia 
napisów do multimediów publikowanych w 
Internecie i przygotowywania protokołów z 
posiedzeń organów administracji państwowej 
i samorządowej.  
Udostępniamy słownik specjalistyczny 
(Administracja), który zawiera zarówno 
słownictwo ogólne jak i specjalistyczne z 
zakresu prawa i administracji.

 
 Nowoczesny zestaw do 

tworzenia napisów
do nagrań
audio-video.

Co obejmuje Zestaw do tworzenia napisów ?

• Pakiet oprogramowania Magic Speech Scribe  w wersji 
zawierającej  słownik Administracja + Subtitle Edit 
3.5.x. Oprogramowanie zawiera wbudowany silnik 
rozpoznawania mowy działający lokalnie (12-miesięczna 
subskrypcja).

• Instalację oprogramowania do edycji napisów Subtitle 
Edit 3.5.x

• Usługę zdalnej instalacji i konfiguracji sprzętu i 
oprogramowania na jednym stanowisku.

• Szkolenie użytkownika z podstaw obsługi 
zainstalowanego oprogramowania.

• Słuchawki z mikrofonem Sennheiser SC 70 USB.

Słuchawki z mikrofonem Sennheiser 
SC 70 USB zapewniają: 

• wysokiej jakości reprodukcję dźwięku oraz doskonałe 
parametry akustyczne, 

• system redukcji szumów, który zapewnia kryształowo 
czysty przekaz mowy bez konieczności podnoszenia 
głosu.
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Szybciej, łatwiej, 
z większą wydajnością!

Jak dzięki naszej wiedzy i technologii rozpoznawania mowy podnosimy wydajność procesu 
tworzenia napisów do multimediów publikowanych w Internecie ?
 Dostarczamy specjalistyczną wiedzę, niezbędny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające trzykrotne 
przyspieszenie procesu przygotowywania transkrypcji i napisów do multimediów. Zestaw obejmuje również 
pakiet usług m.in. zdalne wsparcie przy instalacji,  kalibrację mikrofonu, uruchomienie programów, szkolenie i 
asystę przy wykonaniu transkrypcji i napisów do 30 minut nagrań audio-video. Pomagamy rozpocząć pracę przy 
użyciu naszego zestawu. Chcemy mieć pewność, że sprzedawane przez nas rozwiązanie znacznie podniesie 
efektywność i komfort pracy. Zapewniamy wsparcie po uruchomieniu systemu w celu ustalenia optymalnego 
sposobu korzystania z oprogramowania MSS Administracja + Subtitle Edit 3.5.x. Szkolenie użytkownika obejmuje 
naukę jak tworzyć napisy za pomocą głosu oraz szkolenie z wykorzystywania naszego oprogramowania do 
samodzielnego tworzenia napisów i transkrypcji. 

NAPISY I TRANSKRYPCJE ZAWSZE NA CZAS 
Wysoki komfort pracy !Metody tworzenia napisów : 

•  „Dyktowanie napisów” jest to metoda pracy w której system MSS 
Administracja zastępuje klawiaturę. Wypowiadane głosem zdania 
są zapisywane bezpośrednio w edytorze napisów Subtitle Edit (lub 
innym edytorze zewnętrznym).  System nie zapamiętuje naszych 
wypowiedzi ani żadnych dodatkowych informacji. Oprogramowanie 
Subtitle Edit synchronizuje napisy z nagraniem audio-video. Korekta 
błędów i edycja odbywa się bezpośrednio w edytorze napisów.  
Tryb pracy „Dyktowanie napisów” jest o około 30% szybszy niż 
tradycyjne tworzenia napisów ręcznie. 

• „Automatyczne rozpoznawanie z pliku audio-video” jest to 
metoda pracy, w której system MSS Administracja odczytuje 
fragment pliku z nagraniem sesji np. Rady Gminy a następnie 
automatycznie rozpoznaje wypowiedzi w tym nagraniu.  Wynik 
rozpoznawania jest synchronizowany z nagraniem za pomocą 
znaczników czasowych i zapisywany w postaci pliku napisów do 
nagrania. tak wygenerowane napisy oraz ich synchronizacja z 
nagraniem mogą być następnie  korygowane za pomocą programu.  
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, 
oznaczenie kolorami mówców, dane osobowe mówców - uczestników 
sesji, redukcja zbyt długich wypowiedzi. 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 napisów 
do nagrań audio-video. Jest 3 razy szybsza niż tradycyjne metody 
tworzenia napisów. Pozwala dyktować napisy i wprowadzać wszystkie 
brakujące informacje podczas słuchania nagrania odtwarzanego za 
pomocą pedału nożnego. Tak wygenerowane napisy po korekcie 
synchronizacji mogą być od razu publikowane.  

Jakie funkcje oferuje system tworzenia 
dokumentów oraz generowania napisów do 
multimediów MSS Administracja+Subtitle Edit ?
• Możliwość dyktowania do programów zewnętrznych (np. Chrom, 

Mozilla, Excel, Word).

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

• Możliwość automatycznej transkrypcji nagrania audio-video i 
wygenerowania napisów do korekty.

• Korekta i synchronizowanie wygenerowanych napisów z 
nagraniem.

• Przesłania wygenerowanych napisów ze znacznikami czasowymi 
do korekty innej osobie, która uzupełni brakującą interpunkcję. 
Możliwość dyktowania  tekstu w trakcie odsłuchiwania nagrań.

• Funkcję automatycznego rozpoznawania mowy.

• Funkcję łączenia plików zawierających transkrypcje 
synchronizowane z nagraniem lub napisy (np 15 minutowe pliki 
napisów wykonane przez różne osoby) w jeden plik.

• Możliwość wprowadzenia przesunięcia czasowego przy 
synchronizację nagrań z tekstem napisów.

• Oznaczanie poszczególnych mówców w napisach. 

• Nowoczesny i wygodny interfejs użytkownika.


