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Tłumaczene symultaniczne - Opis
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Funkcjonalność Tłumaczenie Symultaniczne umożliwia emisję tłumaczenia równolegle z wypowiedzią speakera
równocześnie zapobiegając całkowitemu zlewaniu się głosów prezentera i tłumacza. Użytkownicy korzystający z
tłumacza symultanicznego mogą sobie dopasować jego poziom głośności w stosunku do oryginalnego dźwięku z
wydarzenia. Ten rodzaj translacji najlepiej sprawdza się podczas wystąpień dla dużej grupy osób, w szczególności, gdy
tłumaczenie musi być zrealizowane na kilka języków jednocześnie. Tłumaczenie symultaniczne najczęściej stosuje się
na konferencjach, sympozjach i innych oficjalnych wydarzeniach online lub wydarzeniach hybrydowych.

Najczęściej zadawane pytania
Jakie inne przywileje zostaną nadane uczestnikowi, któremu przypiszę rolę tłumacza? Czy przypisany tłumacz
zostanie prezenterem?
Jeżeli posiadamy rolę hosta lub prezentera i przypiszemy tłumacza do naszego pokoju będzie on potrzebował jedynie
dostępu do mikrofonu. Nie stanie się prezenterem, jeśli nie przypiszemy mu takiej roli na liście uczestników.
Obawiam się, że uczestnicy nie będą dostatecznie słyszeli tłumaczenia wykonywanego przez lektora, jak mogę temu
zaradzić?
Każdy uczestnik może dowolnie regulować stopień głośności oryginalnego dźwięku z wydarzenia w stosunku do
stopnia głośności tłumacza.
Kto może przypisywać rolę tłumacza i zarządzać profilami lektorów?
Jeśli chodzi o dodawanie nowych tłumaczy oraz edycję i zarządzanie profilami już istniejących lektorów może tego
dokonać każdy prezenter lub host wydarzenia.
W jakich planach funkcjonalność tłumacza symultanicznego jest dostępna? W jaki sposób mogę ją dodać do swojego
konta?
Funkcja będzie dostępna we wszystkich płatnych pakietach jako add-on oraz w planach Enterprise (na specjalne
życzenie Klienta).
Jeżeli kilku interpretatorów jest aktywnych i ktoś nagrywa spotkanie, to czyj głos będzie słyszalny na nagraniu?
Obecność jednego lub kilku tłumaczy symultanicznych nie wpływa na audio nagrania. Na nagraniu słyszalny będzie
jedynie głos hosta, prezentera lub uczestnika, który wypowiada się w danym momencie.
Zaakceptowałem rolę tłumacza, ale nikt mnie nie słyszy - co się stało?
Po zaakceptowaniu zaproszenia pamiętaj, aby aktywować swój mikrofon. Zrób to klikając na przycisk mikrofonu w
oknie Audio i Video.
W przypadku, gdy na wydarzeniu jest kilku tłumaczy danego języka - kto będzie miał pierwszeństwo tłumaczenia?
W przypadku, gdy masz wielu tłumaczy pracujących w danym języku, ten, który jako pierwszy włączy głos, będzie miał
pierwszeństwo tłumaczenia. Po wyłączeniu mikrofonu przez pierwszą osobę, inny tłumacz może kontynuować pracę.
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Jak przypisać tłumacza symultanicznego
Manual

1. Kiedy wejdziesz do pokoju kliknij ikonę z zębatką nad oknem Audio i Wideo i wybierz „Tłumaczenie
symultaniczne”.

2. Aktywuj funkcję tłumaczenia symultanicznego jak pokazano na poniższym screenie (Tłumaczenie
symultaniczne aktywne) i kliknij na „Przydziel nowego tłumacza”.

3. Zobaczysz okno, w którym powinieneś wskazać uczestnika-tłumacza. Główną rolą przypisanego lektora będzie
przekładać słowa wypowiedziane przez osobę lub osoby, które wypowiadają się w pokoju i jednoczesne
słuchanie ich dalszej wypowiedzi.
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4. W polu „1” wpisz imię i nazwisko uczestnika, któremu chcesz nadać rolę tłumacza, po czym w „2” wybierz
język, w którym będzie dokonywał przekładu. Po naciśnięciu przycisku „Przypisz tłumacza” pojawi się okno, w
którym możesz zarządzać uczestnikami z rolą tłumacza. Zobaczysz również, że Twoje zaproszenie zostało
wysłane do wskazanego przez ciebie uczestnika i posiada status „pending”.

b

c

d

a
Dodatkowo w tym oknie za pomocą przycisków a, b, c oraz d możesz:
a. Dodaj nowego tłumacza – dodaj nowego tłumacza,
b. Edytuj tłumacza – edytuj profil tłumacza,
c. Zaproś ponownie – wyślij ponownie zaproszenie do pełnienia roli tłumacza,
d. Usuń tłumacza – usuń tłumacza z listy.
5. Uczestnik-tłumacz, który otrzyma od Ciebie tego typu zaproszenie dostanie monit informujący go o przypisanej
mu roli, który wygląda w następujący sposób:
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Po wciśnięciu przycisku „Akceptuj” uczestnik zaakceptuje zaproszenie i zostanie mu przypisana rola tłumacza. W oknie,
które zostało umówione w poprzednim punkcie, status wysłanego zaproszenia wówczas zmieni się z „pending” na
„accepted”.
Żeby reszta uczestników mogła słyszeć tłumacza, musi on ponownie wcisnąć ikonkę mikrofonu, aby uruchomić dźwięk.
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Jak dodać tłumacza migowego
Manual

1. Nad oknem Audio-Wideo rozwiń menu i wybierz „Tłumaczenie symultaniczne”.

2. Aktywuj funkcję tłumaczenia symultanicznego, po czym kliknij „Przypisz tłumacza”.
3. Zobaczysz okno, w którym powinieneś wskazać uczestnika, któremu chcesz nadać rolę tłumacza. Jego
głównym będzie przekładać wypowiedzi osób obecnych w pokoju na język migowy.

1

2

4. W polu „1” wpisz imię i nazwisko uczestnika, któremu chcesz nadać rolę tłumacza migowego, po czym w „2”
wybierz język, w którym będzie dokonywał przekładu (Sign).
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5. Po naciśnięciu przycisku „Przypisz tłumacza” pojawi się okno, w którym możesz zarządzać uczestnikami z rolą
tłumacza. Zobaczysz również, że Twoje zaproszenie zostało wysłane do wskazanego przez ciebie uczestnika i
posiada status „pending”. Kiedy uczestnik, do którego wysłałeś zaproszenie zaakceptuje je, status zmieni się
na „accepted” jak w zrzucie ekranu poniżej.

6. Jeśli tłumacz zaakceptuje Twoje zaproszenie, możesz go poprosić o udostępnienie audio oraz wideo. Dopiero
kiedy tłumacz je aktywuje, będzie mógł rozpocząć przekładać wypowiedzi osób w pokoju na język migowy.
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7. Kiedy uczestnik, któremu nadałeś uprawnienia tłumacza aktywuje swoje audio oraz wideo zobaczysz jego
kamerę w oknie Audio-Video. Inni uczestnicy nie będą mogli jej zobaczyć, dopóki nie wybiorą konkretnie tego
tłumacza spośród innych dostępnych lektorów (wyjaśnimy, jak to zrobić w następnym rozdziale niniejszego
poradnika).
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Jak korzystać z tłumaczenia symultanicznego jako uczestnik
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1. Kiedy jesteś uczestnikiem-widzem wydarzenia, na którym przypisany został jeden bądź kilku tłumaczy możesz
wybrać, którego z nich chcesz słyszeć. Aby to zrobić, wybierz „Tłumaczenie symultaniczne” w oknie Audio i
Wideo.

2. Pojawi się okno tłumaczenia symultanicznego. Jeśli nie zaznaczyłeś język tłumaczenia, należy kliknąć
„Wybierz”.

3. Wybierz język tłumaczenia z listy klikając na niego (może być wiele języków do wyboru).

4. Po wybraniu poszczególnego języka wyświetli się okno, w którym za pomocą suwaka możesz regulować w
jakim stopniu będzie słyszalny oryginalny dźwięk z wydarzenia w stosunku do stopnia głośności przekładu
lektora.
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5. Jeśli chciałbyś usłyszeć inny język, kliknij na prostokąt z językiem i wrócisz wtedy do listy dostępnych języków.
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Jak wybrać tłumacza języka migowego jako uczestnik
Manual

1. Aby uruchomić tłumaczenie na język migowy, wybierz „Tłumaczenie symultaniczne” w oknie Audio i Wideo.

2. Pojawi się okno tłumaczenia symultanicznego. Jeśli nie zaznaczyłeś tłumacza, należy kliknąć „Wybierz”.

3. Pojawi się lista dostępnych języków, wybierz opcje „Sign”.

4. Kiedy wybierzesz tłumacza języka migowego, w oknie Audio-Wideo zobaczysz dodatkowy strumień wideo, w
którym będzie widoczne tłumaczenie na język migowy.
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