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VİRANŞEHiR DEVLET HASTANESi

DİJİTAL SES KAYIT CiHAZI TEKNiK ŞARTNAMES!

Konu: Bu teknik şartsıame hastanemize ahrıacak l (adet) adet Dijital Ses Kayit Cihazi, ıeknik

özelliklerini, aksesuarlaır, garanti şartlarıııı, muayene ve kontrol yöntemleri ile ilgili

hususlan kapsar.

A.GENEL SARTLAR

l. lstekliler, kendilerine veya yetki aldiklan firmaya ait TsE'nin "Hizmet yeri yeterlilik

Belgesi" ihale dosyasında teklifi ile birlike sunmahdir,

B. TEKNiK ÖZELLiKLER

B.l. Dijital Ses Kayıt Cihazı

1. cihaz erı gelişmiş ve en son model dijital ses kayit cihazı olmah, dlş kabı uzun sure

kullanıma uygun sağam olmalıdır.

2. Kaflt cihazında üstiin kayit kalitesi için en az iki dahili mikofon olınalıür.

3. cihaz, yüksek kalite Dss formatında yuksek sıkıştırmalı ve Mp3 ile pcM formatında

kayıt yapabilmelidir.

4_ clhaz bir pc ,ye dogrudan usB kablo ite baglanıp kaydedilmis bilgiler kolaylıkla

bilgisayara aktarılabilmelidiı. Aktarrna islemi otomatik ve manuel olarak secilebilmelidir.

Yiiklenici bu işlem icin gerekli lisansli yazilim ve donanımlan (ara bağantı kablolan vs_)

cihaz ile birlikte ücretsiz olarak sağlarnalıür.

5. Cihaz eı az 2.4 inc (6.1 cm) TFT renkli ekana sahip olmalı ve tiim bilgiler bu elırandan

izlenebilrrıelidiı.

6. Cıhaz yesil sertifikaya sahip olmalı ve 2002/95/EC(RoHS) kurallanna uyumlu olmalıür.

7. Ci|azda ses aktivasyonr1 hızlrlyavaş oynatrna, ileri/geri alrna, durdurma, oynatrrıa, ileri

geri gibi fonkiyonlar basmalr diiğmeler ile yapılacaktır.

8. Kısmi silme, iistiine yazrrıaY,, ıraya eklemek gibi diizenleme fonksiyonlan bulunıruhür_

cihazın hangi modda kayt yaptığ ve kayıt durumu ışıklı gösterge ile kullanıcı

bilgilendirilıne lidir.

g. C|h^z iizerinde harici mikofon ve kulakhk girişi brılunmahdır,

l0. Cihaz üzerinde harici hafiza kan yuvasi olnıah SD/SDHC kartlan kullanılabilmeli ve 4

GB veya 8 GB hafiza karti ile teslim edilmelidiı ve 32GB hafiza kartlannı desteklemelidiİ.

ll. Cihazda her kayt ayrı bir numara ile kodlandırılmahdır.

Cihazlara isim ya da kod verilebilmelidir.
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|2- Cihazda istenildigi zaınan açılabilecek kayıt uyancı ses özelliğ bulunmahdır. Bu sekilde

kullanıcı kayına olduğunda "bip" sesi ile uyarabilmelidir. Kayıt srasmda kullaıucıyı uyaran

ışıklı bir sistem bulunmalıdır.

13. Cihazda yapilan ses kayıtlarının istenilmeden silinmesini önleyecek bir korunıa tedbiri

olmahdır^

|4- Clhaz ses tanırm programlan ile uyuırılu olmalıdır.

15. Cihaz, sarj edilebilen 1000 mAh kapasitede Li-ion pil ile cahsmahdir. Cihazlar USB

uzerinden sarj olabilmelidiı. Batarya ile en az 24 saat kayit yapilabilmelidir (DSS ınod da).

Stand By suresi en az 2O0 gın olrrıahdir.

t6. Cihaz rnasaustu unitesine baglandığnda buradan USB ve adaptör uzerinden sarj olabilmelidir.

|7. ClbAz standart kayit ve uzun kayit kalitesinde kayit yapabilmelidir.

l8.Cih^z, Micro§oft Windows 10/8/7/Vista (32l64bit) ve MacMac OS l0.9/l0.8 isletim

sistemleri ile uyumlu olrnahdir.
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