eScribeDroid - návod
Aplikace je určena pouze pro tablety a chytré telefony s operačním systémem Android (verze 4.0 a
vyšší). Další podmínkou pro chod aplikace je dostatečně kvalitní připojení k internetu.

1) Registrace/Přihlášení
Pokud aplikaci spouštíte poprvé, je potřeba se nejdříve zaregistrovat. Tlačítko registrace se na
přihlašovací obrazovce skrývá pod softwarovou klávesnicí.

Při registraci vyplňte jméno, příjmení, email, bydliště, věk a zdroj a stiskněte tlačítko "Registrovat
se". Na zadaný email obratem obdržíte přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo).
Přihlašovací údaje budete nuceni vyplnit pouze při prvním přihlášení. Při každém dalším spuštění
Vás aplikace již přihlásí automaticky.

2) Hlavní menu aplikace

Nahoře vlevo se nachází ukazatel kvality internetového připojení.
Uprostřed je na výběr ze 4 možností:
a) Online přepis (nabídka ze 4 typů přepisů)
b) Informace (základní informace o firmě Transkript online a službě eScribe)
c) Archiv (automaticky uložené veškeré poskytnuté přepisy danému uživateli)
d) Ukončit (ukončení aplikace)
Zcela dole se zobrazuje jméno uživatele, číslo verze aplikace a logo Transkriptu.

3) Online přepis

a) Volat z tabletu
- kliknutím na tlačítko se přes internet vyvolá hovor s přepisovatelem. Při jeho vyzvednutí se

automaticky založí soubor s přepisem, do kterého se přepisovatel představí a následně sem zapisuje
mluvenou řeč. Zvuk z okolí mikrofonu klientova zařízení se přepisovateli přenáší do sluchátek přes
internetovou telefonii, která je velmi závislá na kvalitním internetovém připojení.
b) Volat z mobilu
- kliknutím na tlačítko se založí soubor s přepisem, nicméně pro přenos zvuku je nutné se s
přepisovatelem spojit na telefonním čísle 222 363 991 přes klasickou telefonii. Tato volba je vhodná
v případech, kdy internetový signál není dostatečně kvalitní pro přenos zvuku směrem k
přepisovateteli. Na to Vás buď před vyvoláním hovoru po stisknutí tlačítka "Volat z tabletu"
upozorní systém a nebo pak samotný přepisovatel při přepisu.
c) Automatizovaný přepis
- mluvenou řeč zaznamenává přístroj, zatím spíše jen na zkoušku, v hlučném prostředí není
použitelný.
d) Hromadný přepis
- tento způsob přepisu je přístupný pro libovolný počet posluchačů na některých veřejných akcích,
kde je potřeba přepis promítat na vícero zařízeních zároveň. Opět je přenos zvuku a textu oddělen,
čili s přepisovatelem je nutné se hlasově spojit přes mobilní telefon.

4) Funkce v okně přepisu:

Zleva:
a) Posuvná lišta - pro zvětšení/zmenšení písma
b) Změna barvy písma a pozadí (na výběr ze 3 možností)
c) Červený telefon - ukončení hovoru s přepisovatelem a zároveň zavření okna přepisu
d) Zelená šipka/šedá šipka - zapnutý/vypnutý autoscroll (automatické posouvání textu)
e) Reproduktor - tzv. hlasitý odposlech umožňující přenášet zvuk i směrem od přepisovatele ke
klientovi. Červeně přeškrtnutá ikona značí, že zvuk se přenáší pouze jedním směrem a to od klienta
k přepisovateli.
f) Tří-čárkový ukazatel kvality internetového připojení (nalevo od loga Transkriptu)
g) Text přepisu

