
interaktīvā AUDIO un PDF protokolēšana

Veiciet audioierakstu un saglabājiet protokolu PDF formātā
Audioierakstam reālajā laikā pievienojiet marķierus
Konfigurējiet protokola ārējo izskatu un definējiet Jums nepieciešamos laukus
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Taupiet laiku un saudzējiet pirkstus
Ar TIX protokola sastādīšana notiek ātrāk un vienkāršāk: pirms sanāksmes sagatavojiet un
pievienojiet sanāksmes aprakstus, bet veicot sanāksmes ierakstu – atzīmējiet ar marķieriem
svarīgākus dalībnieku izteikumus vai struktūru. Pēcapstrādes laikā – ātri pārskatiet ievadītos

datus pirms protokola saglabāšanas un eksporta.

Protokolējiet bez stresa un steigas
Jums nJums nav jāuztraucas, ka nepaspēsiet pāriet pie nākamā jautājuma, vai atzīmēt kāda
dalībnieka izteikumu! Jebkurā brīdī Jūs varēsiet atvērt protokola projektu, atkārtoti

noklausīties sanāksmes fragmentu audio ieraksta veidā, kā arī, nepieciešamības gadījumā,
veikt atkārtotas izmaiņas un eksportu PDF formātā! Vairs nekas nepaliks aiz Jūsu

uzmanības loka!

Viegli strukturējiet iegūto informāciju
TIX palīdzēs Jums strukturēt lielus informācijas apjomus – pateicoties iespējām veikt atzīmes
par atspar atsevišķiem sanāksmes posmiem vai svarīgākiem dalībnieku izteikumiem, Jūs varēsiet
ērti pārlūkot sanāksmes gaitu un ātri pārvietoties interaktīvā protokola ietvaros. Visi

ievietotie marķieri ir piesaistīti audio ierakstam, tādēļ katru sanāksmes posmu varēsiet ātri
atrast un noklausīties atkārtoti.

Ātri atrodiet dalībnieku izteikumus
Lai pārietu no viena dalībnieka izteikuma audio ieraksta pie cita, Jums nepieciešams izmantot
Jūsu ievietotās atzīmes. Marķieru skaits viena protokola ietvaros nav ierobežots, tāpēc tie
kļūs par dkļūs par drošu orientieri jebkādas sarežģītības un garuma sanāksmēs! Tagad tikai viena

klikšķa attālumā – jebkurš Jūs interesējošais, atzīmētais sanāksmes fragments. Tas tik tiešām
ir ātri!



www.csolutions.lv            + 371 678 477 62             info@csolutions.lv

Dalieties ar kolēģiem un publicējiet intranetā
PDF dokumenta formātu atbalsta visas mūsdienu informācijas sistēmas – Jūs viegli
varēsiet publicēt failus iekšējās informācijas sistēmās, nosūtīt tos saviem kolēģiem pa
e-pastu un caurskatīt tos, izmantojot Windows, Linux, iOS un Android operētājsistēmas ar

instalēto Adobe Reader programmatūru.

Optimizējiet laiku CRM papildināšanai
PiPievienojiet TIX interaktīvos PDF protokolus CRM sistēmai – tā vietā, lai detalizēti

ievadītu kārtējo aprakstošo informāciju par sanāksmi vai veiktu sanāksmes kopsavilkumu.
PDF protokola marķieri un audio ieraksts nodrošina maksimāli iespējamo sanāksmes
detalizāciju un nepieciešamības gadījumā – iespēju noklausīties sanāksmi atkārtoti!

Importējiet sanāksmes audio ierakstu
Izmantojiet TIX programmu, arī neveicot audio ierakstu! Sāciet ar komentāru

pievienošanu sanāksmes laikā, un tad eksportējiet to kā PDF protokolu, bez audio. Vai
pipievienojiet marķierus iepriekš veiktajam ierakstam, importējot audio failu no sava datora vai
diktofona. Jums padomā citi varianti? TIX spēj optimizēt Jūs darba procesus tā, kā tas ir

ērti Jums!

Funkcionalitāte
tikšanās protokola izveide (ar vai bez interneta)
audioieraksta izveide vai audio faila imports

tikšanās dalībnieku, vietas, laika, u.c. protokola informācijas iestatīšana
atzīmju (marķieru) pievienošana reālajā laikā vai audioierakstam

Pielāgošanas iespējas:
lielietotāja saskarnes valodas maiņa
iekšējā / ārējā audioieraksta veikšana

protokola eksports uz MP3 un PDF formātiem
organizācijas logo pievienošana

papildus protokola lauku pievienošana
iespēja savietot ar citām IS

Papildus:
attālinātās instalācijas iespēja (SCCM attālinātās instalācijas iespēja (SCCM vai cits risinājums)

2. līmeņa lietotāja atbalsts
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Prasības darbstacijai
Procesora ātrums: 1 GHz
Operatīvā atmiņa: 1 GB

Cietais disks: 200 MB (papildus jāparedz vieta audio un PDF datņu glabāšanai).
Video un audio karte: var būt iebūvētā

Programmatūra: Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8), Windows Media Player
(paš(pašreizējā versija), Adobe Reader (10 vai jaunāka)

Datoram jānodrošina audio atskaņošanas iespēja.

600 EUR / gadā
      pamata licences uzturēšana

3000 EUR
      pamata licence 2 lietotājiem
      uzturēšana vienam gadam

300 EUR / gadā
      papildus licences uzturēšana

1500 EUR
      papildus lietotāja licence
      uzturēšana vienam gadam

* Cenas norādītas bez PVN.
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