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1ı. DıJ|TAL DiKrAsYoN slsrEMl Teknik şartnamesi
1.cihaz, dikte Ve PC gezinimi üzerinde, tekbir hafif ünitede tam kontrol sağlayacrktlr. Tek
Parmakla İşletim için ergonomik şekilde kay|t düğmelerini kullanarak dikteleri doğrudan doğruya
Bi|gisayarınıza kayt etme sistemine sahip olacaktır. Optik i2leme topu ile belgeler arasında hassas
Bir biçİmde gezinmeyi sağlayacaktlr.

2.Cihaı, bilgisayara bağlı iken bilgisayarın faresinden bağımsız olarak fare gibi kullanılma
Fonksiyonuna sahip o|acaktır.
3.Kayn cıhazl üzerinde aşağıda belirtilen fonksİyon düğmeleri bulunacaktır. Mikrofon,

Eot (kaydın sonlandırılması), Geri sarma, Yürüt / Duraklat, Sol fare düğmesi, Sağ fare düğmesi,
optik Mouse topu, Hoparlör, KayltLED'i, Kayıt, Ekle/ÜzerineYaz, ileri sarma
4.cihaz, UsB kablosuyla PC'yebağlanacak ve veriler aktarılacaktır.

5.Kayt sırasında durum LED'ikırmızı (üstüne yazma modunda) veya yeşil (ekleme
modunda) olarak yanacaktlr.
6.cihaz, kaydl bitmiş olarak işaret|emek için mektubun sonu (EoL/P) düğmesine sahip
olacaktır.
7.FujiFilm synapse Pack Sistemine uyumlu olmalıdır.
8-Cihaz usg raporlarının diktasyonunda kullanllacağlndan, cihazın pacs ile teknik bağlantısı yapılması ve
usg raporlaması yapılacak hastaların sorunsuz bir şekilde hasta dosyalarına dikte edilmesi için gerekli

bütün teknik işlemler yüklenici tarafından sağlanacak.Kullanıma hazır bir şekilde teslim edilecektır.
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