HER SIE
nový editor indexu zvukovej nahrávky H.E.R.Systém
PRÍNOS








úplne nezávislé prehrávanie zvuku a videa priamo v prehliadači s podporou HTML5, čo zodpovedá
štandardom pre ISVS
optimalizácia pre súčasné prehliadače
zachovaná spätná kompatibilita so staršou verziou softvér
nové formáty (OGG)
nový dizajn prehrávača nahrávok
HARDVÉROVÉ A SOFTVÉROVÉ POŽIADAVKY





procesor 1,5 GHz, RAM 2 GB, HDD 5 GB voľného miesta (navyše miesto na pevnom disku pre vytváranie
zvukového záznamu), grafická karta DirectX® 9.0c 64 MB, monitor 1 024 x 768 bodov
niektoré funkcie vyžadujú vstupno / výstupné zvukové zariadenie, pripojenie počítača na sieť, podporovaný
webový prehliadač
OS Windows 10+ (operačný systém podporovaný výrobcom Microsoft)
LICENCIE



verzia 3 / ročná licencia – s aktualizáciou a technickou podporou
TECHNICKÁ PODPORA

Pre komplexnú podporu Vám naši odborne zaškolení pracovníci ponúkajú telefonické konzultácie, emailovú
komunikáciu, inštaláciu, zaškolenie, prípravu dát, servisnú návštevu, revíziu zariadenia, riešenie prevádzkových
problémov, prepojenie s externými aplikáciami, úpravu dát a výstupných formátov, atď.
KOMPATIBILITA S PREHLIADAČMI
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Microsoft
Microsoft Internet
Internet Explorer
Explorer 8
9

(flash)
(2)


(flash)

 - plná podpora

 - nepodporuje alebo neúplná podpora
Internet Explorer 9 a Chrome v dôsledku chyby v prehliadači nesprávne interpretujú dĺžku MP3 súborov s konštantným bitrate.
Preto sú skoky na jednotlivé pozície v nahrávke nefunkčné alebo nepresné. Súčasná verzia IE10 už túto chybu nemá.
(2)
Internet Explorer 8nepodporuje HTML5. Pri prehrávaní v IE8 je využívaný flash prehrávač. Ten je obmedzený tým, že potrebuje
načítať celú nahrávku naraz. Vo výsledku to potom znamená, že nahrávku dlhšiu ako 200 minút po tomto čase už neprehrá.
(1)
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