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Philips SpeechExec 
dicteersoftware

Pro Dictate

Vereenvoudig uw workflow
met professioneel digitaal dicteren

Met de SpeechExec-softwareoplossingen van Philips kunt u zelf beslissen hoe u wilt 
werken. Haal uw voordeel uit onze nieuwste technologieën en werk eenvoudig en 
intuïtief. Haal de druk van uw team door de aanmaakprocedures voor documenten 
te versnellen.

Verhoog uw productiviteit
•	Alles-in-één-oplossing voor effciënt workflowmanagement
•	De perfecte partner voor de SpeechMike microfoon
•	Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle transcripties

Ontworpen voor professionals
•	Realtime-statusinformatie over de taak voor het eenvoudig volgen van uw werk
•	 Priority-instelling om urgente opnames eerst te verwerken
•	DSS Pro encoding voor geoptimaliseerde stemopname

Klaar voor de toekomst
•	Aangepast voor Dragon NaturallySpeaking spraakherkenningssoftware
•	Veiligheidsfuncties en backup voor het beschermen van gevoelige gegevens
•	Automatische updates en licentieverstrekking via internet om uw software

 up-to-date te houden



Productkenmerken

LFH4400Philips SpeechExec Pro Dictate dicteersoftware

Als het dicteerapparaat is aangesloten, uploadt het 
automatisch uw audiobestanden direct naar de 
computer en in de SpeechExec dicteerworkflow.

Met de inbegrepen prioriteitsinstelling kunnen 
urgente opnames prioriteit krijgen. Dit garandeert 
dat belangrijke dicteerbestanden in één oogopslag 
kunnen worden geïdentificeerd en als eerste 
worden verwerkt en geleverd.

SpeechExec biedt duidelijke informatie over de 
huidige status van uw dicteertaken. Het zorgt 
ervoor dat u uw werk kunt volgen en levert 
realtime-informatie, inclusief de informatie of de 
transcriptie nog openstaat of al is begonnen.

Efficiënt workflowmanagement Eenvoudig volgen van het werk Aangepast voor spraakherkenning

Gegevensbescherming en backup

Internetupdates en licentieverstrekking

Prioriteitsinstelling

DSS Pro encoding

Perfecte partner 

Automatisch downloaden

De SpeechExec Pro-software organiseert de 
workflow van dicteerbestanden en de resulterende 
documenten tussen de auteur en de transcriptionist 
en biedt u de mogelijkheid om de status van uw 
werk te volgen.

Het .dss bestandsformaat is de internationale 
standaard voor professionele spraakverwerking. 
.dss-bestanden bieden uitstekende audiokwaliteit 
voor opgenomen stem, zorgen voor een 
hoge mate van comprimering en verlagen 
bestandsgrootte, netwerkverkeer en ook 
de benodigde opslagcapaciteit. Bovendien 
kan aanvullende informatie, zoals namen van 
klanten/patiënten of het documenttype, in de 
bestandskop worden opgeslagen, waardoor de 
bestanden makkelijker kunnen worden geordend.

Philips SpeechExec Pro dicteersoftware is 
de perfecte partner voor de SpeechMike 
dicteermicrofoon. Bedien alle opnamefuncties 
intuïtief met uw duim.

De naadloze integratie van Philips 
dicteerapparaten en de directe interface 
met de spraakherkenningssoftware van 
Dragon NaturallySpeaking Professional 
garanderen sublieme audiokwaliteit, hoge 
herkenningsaccuratesse en eenvoudig 
hardwarebeheer.

Bestandsversleuteling en veilige bestandsoverdracht 
zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde personen 
toegang hebben tot uw documenten. De optionele 
automatische backup-functie beschermt uw 
gegevens tegen onverwacht verlies.

De automatische software-update-optie en de 
geavanceerde internetgebaseerde licentieverstrekking 
houden de SpeechExec Pro workflowsoftware 
altijd up-to-date - dus u hoeft nooit meer te 
controleren of er een nieuwe versie is en deze dan 
te downloaden en handmatig te installeren. 



Server-vereisten
•	Processor: Intel Pentium 4, 1.0 GHz of 

gelijkwaardig
•	RAM-geheugen: 1 GB (2 GB aanbevolen) 
•	Ruimte op de harde schijf: 100 MB ruimte op de 

harde schijf voor SpeechExec, 850 MB (32-bit) /
 2 GB (64-bit) ruimte op de harde schijf voor  
 Microsoft .NET Framework 4
•	Besturingssysteem:
 Windows 7 (32/64-bit) / 
 Vista (32/64-bit) / XP (32-bit)
•	DirectX-compliante grafische kaart, 

hardwareacceleratie wordt aanbevolen
•	Windows-compatibel geluidsapparaat
•	Ondersteunde e-mailprogramma's: Microsoft 

Outlook Express 7, Windows Live Mail, Microsoft 
Outlook 2003/2007/2010 (32-bit), Microsoft 
Exchange Server 2003/2007/2010, Lotus Notes 
6.0.3/6.5.5, Novell GroupWise

•	Ondersteund file servers:
 Windows 2003 Server (32-bit/64-bit),
 Windows 2008 R2 Server (64-bit)
•	Ondersteunde spraakherkenningssoftware: 

Dragon NaturallySpeaking 10.1/11 Professional or 
Legal Edition

•	DVD-ROM-station

Verpakkingsinhoud
•	Dicteersoftware SpeechExec Pro Dictate
•	Snelle startgids

Optionele modules
•	Spraakherkenningsmodule voor SpeechExec Pro
 Dictate LFH4410

Beschikbaar met
•	Pocket Memo dicteer Recorder 9600 series
•	Pocket Memo dicteer Recorder 9500 series
•	SpeechMike Air LFH3005/LFH3015/LFH3025
•	SpeechMike USB LFH3205/LFH3215/LFH3225

Specificaties
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