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Que é o Sistema
de Interpretación
Remota A[i]R?
O Sistema de Interpretación Remota A[i]R é unha
solución técnica que permite que as intérpretes
traballen dende unha cabina física en eventos
remotos ou híbridos. O sistema é o resultado da
colaboración entre A[i]R Interpretación, a marca de
interpretación ligada a agp traducciones, e ISGAL
Eventos, empresa punteira en servizos de son e
audiovisuais de Galicia.
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Como funciona?
Na actualidade, o sistema funciona exclusivamente a través da plataforma
Zoom, de tal xeito que se extrae e ecualiza o son procedente de Zoom ás
cabinas físicas e destas sae directamente ás canles de interpretación da
propia plataforma.
Aínda que o Sistema A[i]R conta cun espazo físico nos locais de ISGAL en
Santiago de Compostela pode instalarse en calquera lugar mediante unha
ou varias cabinas portátiles como se faría en eventos puramente presenciais.

O Sistema A[i]R pode utilizarse:

• En eventos remotos:
ISGAL, ou o cliente, organiza a
conferencia ou xuntanza en Zoom*,
as intérpretes están na cabina física
e dende aí ofrecen a interpretación
que pode escoitarse directamente
na plataforma por parte de calquera
participante. As intérpretes utilizan
unha consola convencional e teñen
acceso visual á xuntanza mediante
unha pantalla instalada na cabina,
mentres que as persoas participantes
nada máis teñen que premer no
botón “Interpretación” que aparece na
interface de Zoom e escoller a canle.
*O Zoom gratuíto carece desta funcionalidade.

• En eventos híbridos:
En casos en que no mesmo evento
haxa persoas nun espazo físico e
algunhas en remoto, a cabina instálase
no espazo físico. As intérpretes escoitan
directamente polos seus cascos tanto
a quen participe dende os micros
de sala como a quen interveña en
remoto utilizando Zoom. As persoas
que están no espazo físico escoitan a
interpretación mediante os dispositivos
habituais (aparato e cascos)* e as
persoas que están en remoto mediante
Zoom como xa se explicou.
Sempre que as intérpretes estean
no mesmo espazo dispoñen de
todas as funcionalidades como relé e
comunicación entre compañeiras de
cabina.
*Os cascos serán sempre dun só uso ou se desinfectarán
con todas as garantías de seguridade fronte á COVID-19
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O futuro do sistema
Para o bo funcionamento do sistema, as intérpretes deben traballar
fisicamente dende o mesmo espazo, e a través da mesma plataforma.
Porén, A[i]R Interpretación e ISGAL
traballan para ofrecer outras solucións
que permitan integrar as novas
necesidades da interpretación
a distancia segundo vaian
aparecendo.

Vantaxes
Utilizar un Sistema de Interpretación Remota (hub) ten algúns custes
adicionais ao que sería que as intérpretes traballasen, por exemplo,
dende as súas casas utilizando Zoom. Non obstante, despois duns
meses de uso intensivo desta ferramenta, todas as persoas coñecemos
a súa facilidade de conexión e uso sinxelo, mais tamén observamos
dificultades técnicas para unha retransmisión profesional como
a que se precisa en calquera evento de nivel. Outras ferramentas
de interpretación resultan complicadas e caras de utilizar para o
cliente final, polo que consideramos que a nosa proposta equilibra as
vantaxes específicas para ambos os grupos.
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• Vantaxes para clientes finais:
- Traballar cunha plataforma coñecida como Zoom sen terse que
preocupar sequera de organizar a xuntanza nin obrigar as persoas
participantes a utilizar ou instalar unha ferramenta nova.
- Traballar con intérpretes profesionais de A[i]R Interpretación e con
técnicos profesionais de ISGAL cun sistema probado e sinxelo que
permite ao cliente final despreocuparse.

• Vantaxes para intérpretes:
- Traballar coa compañeira de cabina no mesmo espazo físico, cunha
consola física da que unha só se ten que preocupar de acender e
apagar o micro e cambiar as canles.
- Son ecualizado (é dicir, filtrado polos técnicos para que non haxa picos
de son e para mellorar se a calidade que entra de Zoom é baixa, se
ben milagres aínda non facemos e se a xente intervén sen micrófono
as dificultades van seguir aí).
- Descarga de responsabilidade sobre conexións, electricidade, calidade
de son saínte. ISGAL conta ou fornece as conexións e reforzos
necesarios para que o traballo se dea en condicións.

Máxima calidade no noso servizo:
Para poder aproveitar ao máximo as vantaxes é importante
sempre dar tempo ao equipo de A[i]R Interpretación/ISGAL
para facer probas, sobre todo coas persoas que van intervir
en remoto, e deixarse asesorar polo noso coñecemento
experto, por exemplo en canto ao uso de micrófonos e
cascos para poñentes.

Contacta
con nós
Para contratar os nosos servizos
podes poñerte en contacto con
info@airinterpretacion.com
e consultar máis información e prezos.

