TLUMOČNICKÝ HUB

To nejlepší řešení pro vzdálené tlumočení

ÚVOD
Překlad přímo na místě akce je vždy upřednostňovaná varianta a do dnešní
doby to řešila pouze instalace specializovaného tlumočnického vybavení
a účast tlumočníků na místě akce.
V dnešní době toto však není vždy možné.
Proto jsme pro tlumočníky postavili v Kongresovém Centru Praha
profesionální Tlumočnický Hub, neboli místo vybavené tou nejlepší
tlumočnickou technikou, odkud mohou profesionálně tlumočit
do celého světa.

Profesionální
asistence

Lepší kvalita
zvuku

Spolehlivé
připojení

Nerušené
prostředí

PROČ VYUŽÍT TLUMOČNICKÝ HUB?

JISTOTA

KVALITA

BEZ STAROSTÍ

ÚSPORA

Kompletní, kvalitní a vyzkoušené vybavení
na které jsou tlumočníci zvyklí
a připojení s dostatečnou kapacitou.

Profesionální vybavení zabezpečí
kvalitu poslechu a tlumočnického slova
i případné nahrávky. Ideální pracovní
prostředí přispěje k lepšímu výkonu
tlumočníků.

Vyškolený personál zabezpečí
veškeré nastavení a obsluhu.

V instalaci a deinstalaci tlumočnického
vybavení. Současně odpadnou i náklady
na cestování, ubytování a stravné tlumočníků
v případě jejich účasti na místě akce.

Více informací

VZDÁLENÉ TLUMOČENÍ

(RSI)

RSI (Remote Simultaneous Interpretation) je určitou evolucí nebo i revolucí
pro konferenční simultánní tlumočení. Tlumočník již nemusí být na místě akce
společně se všemi účastníky a prezentujícími, ale může se na ni připojit
vzdáleně.
ŽIVĚ, VIRTUÁLNĚ I HYBRIDNĚ
V současné době s rozmachem virtuálních a hybridních eventů je tento
způsob tlumočení ještě běžnější.
Jsme schopni zabezpečit vzdálené tlumočení na jakékoliv Vaší platformě
virtuálního nebo hybridního eventu a to včetně speciálních tlumočnických
aplikací (označované jako RSI aplikace).

CO JE TLUMOČNICKÝ HUB?
STUDIO JEN PRO VÁS
Studio v podobě místnosti, vyhrazené pouze pro tlumočnické účely.
Součástí jsou tlumočnické kabiny, kde tlumočník najde veškerý
hardware a software, který potřebuje pro vzdálené tlumočení.
Tlumočnická kabina je koncipována pro dva tlumočníky. Tlumočníci mohou
ale sedět i odděleně, každý ve své kabině. Vše dle požadavků klienta
a aktuálních restrikcí.
TECHNICKÁ PODPORA NA MÍSTĚ
Během akce je v hubu přítomný vyškolený personál, který zabezpečí
bezproblémové připojení k probíhající akci a samotnou funkčnost
tlumočnické techniky.
Tlumočnický Hub dokážeme připojit na jakýkoliv virtuální, hybridní nebo
dokonce i živý event.

PROČ TLUMOČIT Z HUBU?
Náš tlumočnický HUB je ideální prostředí pro práci vzdálených tlumočníků.
Kloubí do sebe výhody a úspory vzdáleného tlumočení a současně dodává
tlumočníkům jejich profesionální a ISO standardizované prostředí.
Plně zaintegrovaný HUB s profesionální obsluhou zabezpečí všechny
technické aspekty a tlumočníci se tak mohou soustředit pouze na svůj
nejlepší výkon.
VÝHODY
• Šetří náklady na cestování a ubytování tlumočníků.
• Zvyšuje jejich flexibilitu.
• Kompletní technické vybavení je v ceně pronájmu.
• Tlumočnické kabiny nezabírají místo v sále a je tak možné
využít menší prostor.

TECHNICKÉ INFORMACE
TECHNICKÉ VYBAVENÍ HUBU
• Fixně nainstalované tlumočnické kabiny AUDIPACK s certifikací ISO
• Kompletní potřebné digitální vybavení BOSCH (tlumočnické stanice,
centrála, expandery atd.)
• Příslušenství nutné pro stream tlumočených jazyků (NTB, zvukové karty,
mixážní pult atd.)
• Náhledové 43“ monitory
• Kompletní sociální zázemí
VYUŽITÍ TLUMOČNICKÉHO HUBU
• Vzdálené tlumočení virtuální, hybridní nebo živé akce přes
specializovanou platformu
• Dabing / překlad již existujícího obsahu
• Nahrávku proslovů a voiceoverů

Jsme AV MEDIA EVENTS
Leader na českém trhu v oblasti pronájmu a obsluhy audiovizuální/IT techniky.
Již 20 let nabízíme nejmodernější technologie a držíme krok s mezinárodním trhem.
Ročně realizujeme více než 2000 akcí. Kromě samotné realizace akce ji s Vámi společně naplánujeme a navrhneme design.
O naše klienty pečujeme od nejmenších událostí až po velké mezinárodní eventy.
Náš obchodní a projektový tým Vám připraví akci na míru, ať už jde o firemní setkání, gala, výstavu, konferenci, kongres, sportovní akci, koncert nebo celý festival.
Vaši akci zajistíme živě, hybridně i virtuálně!

Jsme členy:

AV MEDIA EVENTS je členem prestižního nadnárodního profesního sdružení
Congress Rental Network (CRN). Jeho členy jsou nejlepší dodavatelé AV techniky
na lokálních trzích zabývající se a disponující nejnovější tlumočnickou technikou
a proškoleným personálem. Díky tomuto spojení jsme schopni zabezpečit akce
jakéhokoliv rozsahu a důležitosti.
https://congressrentalnetwork.com/

Jsme partnery ASKOT - asociace konferenčních tlumočníků

JSME TU PRO VÁS

obchod.events@avmedia.cz | +420 261 260 218 | www.avmedia.cz/events

