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AĞRI DEVLETHASTANESİ
DİJiTAL sEs KAvIT CiHAzI TEKNix şanrNnunsi

Konu: Bu teknik şartname hastanemize alınacak 3 adet Dijital Ses Kayıt Cihaz, teknik

özelliklerini, aksesuarlannı, garanti şartlannt, muayene ve kontrol yöntemleri ile ilgili

hususları kapsar.

A. GENEL ŞARTLAR
1. İstekliler, kendilerine veya yetki aldıklan firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeri Yeterlilik

Belgesi" ihale dosyasında teklifi ile birlikte suımalıdr.

B. TEKNiK ÖZELLiKLER
B.1. Dijital Ses Kayıt Cihazı

I. Cihaz en gelişmiş ve en son model dijital ses kayrt cihazı olmah, dış kabı uzun stife

kullanıma uygun sağlam ve paslanmaz çelikten yapılmış olmahdır.

2. Kayıt cihazında üstiin kayıt kalitesi için en az iki dahili mikofon olmalıdr.

3. Cihaz, yiiksek kalite DSS formatında yiiksek sıloştırmah ve MP3 ile PCM formatında

kayıt yapabilmelidir.

4. Cıhaz bir PC 'ye doğrudan USB kablo ile bağlanıp kaydedilmiş bilgiler kolayhkla

bilgisayara aktarılabilmelidir. Aktarma işlemi otomatik ve manuel olarak seçilebilmelidir.

Yiiklenici bu işlem için gerekli lisansh yazılım ve donaırmlan (ara bağlantı kablolan vs.)

cihaz ile birlikte ücretsiz olarak sağlamalıdır.

5. Cihaz en az 2.4 inch (6. 1 cm) TFT renkli ekrana sahip olmalı ve tüm bilgiler bu ekandan

izlenebilmelidir.

6. Cihaz yeşil sertfikaya süip olmah ve 2002l95lEC (RoHS) kurallanna uyumlu olmalrdrr.

7 . Cihaz da ses aktivasyonu, hızlı./yavaş oynatma, ileri/geri alma, Durdurma, oynatma, ileri

geri gibi fonksiyonlar basmalı düğmeler ile yapılacaktır.

8. Kısmi silme, üstiine yazmak, araya eklemek gibi diizenleme fonksiyonlan bulunmalıdır.

Cihazın hangi modda kayıt yaptığı ve kayıt durumu ışıklı gösterge ile kullanıcı

bilgilendirilmelidir.

9. Cihaz üzerinde harici mikrofon ve kulaklık girişi bulunmalıdr.

10. Cihaz i2erinde harici hafıza kart yuvasr olmalı, SD/SDHC kartlan kullanılabilmeli ve 4

GB hafıza kaıtı ile teslim edilmelidir ve 32GB haflza kartlannı desteklemelidir.

1 1. cihazda her kayıt ayrı bir numara ile kodlandınlmalıdır. cihaz]ıara isim veya kod

verilebilmelidir. Bu şekilde sekreter, ses kayıtlarrnın haıgi cihazdaı geldiğini ayııt
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edebilmelidir.

12. Cihazda istenildiği zaman açılabilecek kayıt uyancr ses özelliği bulunmalıdır. Bu şekilde
kullanıcı kayıtta olduğunda "bip" sesi ile uyarabilmelidir. Kayıt sırasında kullanıcıyı

uyaran ışıklı bir sistem bulunmahdır.

|3. Cihazda yapılan ses kayıtlannın istenilmeden silinmesini önleyecek bir koruma tedbiri

olmalıdır.

14. Cihaz ses tanıma programları ile uyumlu olmahdır.

15. Cihaz, şarj edilebilen 1000mAh kapasitede Li-ion pil ile çalışmalıdır. Cihaz|ar USB

iizerinden şarj olabilmelidir. Batarya ile en az 2'7 saat kayıt yapılabilmelidiı (DSS mod da).

Stand By siiıresi en az 200 giin olmahdır.

16. Cihaz opsiyonel olarak alınacak USB masaüstiine iinitesine (Docking Station)

bağlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. Masaüstii ünitesine bağlandığında buradan USB

veya adaptör iizerinden şarj olabilmelidir.

17 . Cihaz standart kayıt ve uzun kayıt kalitesinde kayıt yapabilmelidir.

l8. Cihaz, Windows: Vista, Microsoft Windows 8l7 Nista (32l64bir) ve Mac: Mac OS

l0.9/10.8 işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
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