
Gebruik de kracht 
van uw stem
met professioneel digitaal dicteren 

SpeechExec Pro dicteer- en transcriptiesoftware koppelt auteurs en 
transcribenten aan elkaar. Bespaar tijd en middelen dankzij eenvoudige 
communicatie, instellingen voor workflowvoorkeuren en flexibiliteit in uw 
organisatie. Auteurs kunnen rechtstreeks opnemen in de software met behulp 
van een dicteermicrofoon. Transcribenten kunnen afspelen en eenvoudig 
transcriberen met behulp van een voetpedaal.

Efficiënt documenten creëren

• Workflowmanagement en automatisering voor verbeterde productiviteit

• Werklijsten voor het eenvoudig controleren en volgen van taken

• Coderingssleutels en back-upfuncties voor de strengste beveiliging

• Koppeling met SpeechLive beschikbaar voor nog meer mobiliteit

Professionele dicteeroplossing

• Recorder voor handig direct dicteren met dicteermicrofoons van Philips

• Geautomatiseerde bestandsdownload voor snel en eenvoudig doorsturen van 

taken

• Voorzien voor gebruik met professionele spraakherkenning voor de hoogste 

nauwkeurigheid

Krachtige transcriptiemodule

• Transcriptiespeler met voetpedaalondersteuning voor handsfree afspeelbediening

• Afzonderlijke sorteer- en filteropties voor organisatie en toewijzing van 

taakprioriteiten

• Pop-upmeldingen voor nieuwe belangrijke taken
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Kenmerken
Efficiënt workflowmanagement

Controleer en beheer eenvoudig de workflow 

tussen auteurs en transcribenten. Opnames 

en de daaruit voortkomende documenten 

worden automatisch naar de juiste persoon 

doorgestuurd, waardoor de levertijd korter is.

Werklijsten en organisatie

Aan de hand van werklijsten kunnen zowel 

auteurs als transcribenten hun werkstatussen 

in de gaten houden. Dit maakt onnodige 

communicatie over statussen overbodig, 

waardoor beide partijen tijd besparen. 

Bestanden kunnen worden georganiseerd 

in submappen. Ze kunnen specifieke 

eigenschappen en opmerkingen toegewezen 

krijgen en kunnen worden gemarkeerd als 

urgent om taken prioriteit te geven.

Databeveiliging en back-up 

Dankzij bestandscodering in realtime (256-

bit) en veilige bestandsoverdracht krijgen 

alleen bevoegde personen toegang tot 

documenten. De optionele automatische 

back-upfunctie beschermt data tegen 

onvoorzien verlies.

Naadloze integratie in SpeechLive

De Philips SpeechLive cloud-dicteeroplossing 

geeft gebruikers doorlopend toegang tot 

bestanden via een browser voor nog meer 

flexibiliteit en mobiliteit. Met SpeechLive 

kunnen auteurs op hun smartphone 

dicteren en dictaten rechtstreeks naar de 

SpeechExec software verzenden. Er is ook 

een transcriptieservice beschikbaar. Hierbij 

worden de opnames van de auteur snel 

uitgetypt door getrainde professionals.

Geïntegreerde recorder en player

Met de geïntegreerde dicteerrecorder kunnen 

auteurs rechtstreeks opnemen via hun 

SpeechExec software. De software werkt 

perfect samen met de Philips SpeechMike 

dicteermicrofoons en zorgt ervoor dat alle 

opname- en afspeelfuncties (invoegen, 

overschrijven en toevoegen) snel en 

eenvoudig kunnen worden bediend. De 

functietoetsen kunnen afzonderlijk worden 

geprogrammeerd voor extra gebruiksgemak.

Geautomatiseerde download

Met SpeechExec Pro kunnen auteurs en 

transcribenten al hun dictaten automatisch 

downloaden vanaf hun dicteerapparaat 

rechtstreeks naar de software en doorsturen 

naar de gewenste bestemming via hun lokale 

netwerk, FTP-server SpeechLive of e-mail.
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Ontwikkeld voor spraakherkenning

Spraakherkenningssoftware van Dragon 

werkt naadloos samen met de oplossing. 

Of de auteur nu rechtstreeks in de software 

wil dicteren met een Philips microfoon 

of opgenomen bestanden vanaf een 

dicteerapparaat wil uploaden, dankzij de 

uitzonderlijk nauwkeurige spraakherkenning 

wordt hun workflow gevoelig versneld.

SpeechExec transcriptiespeler

De software is uitgerust met een zeer 

gebruiksvriendelijke transcriptiespeler 

waarmee u opnames kunt pauzeren, 

snel vooruit spoelen en terugspoelen. 

In combinatie met het configureerbare 

voetpedaal van Philips verloopt de 

transcriptie nog beter en sneller. Er kunnen 

vooraf gedefinieerde sjablonen worden 

gebruikt, zodat documenten automatisch 

worden aangemaakt met de juiste kop- en 

voettekst waarmee nog meer tijd wordt 

bespaard.

Afzonderlijke sorteer- en filteropties

Zowel auteurs als transcribenten kunnen 

profiteren van afzonderlijke sorteer- en 

filteropties; hiermee kunnen ze dictaten en 

documenten nog sneller vinden en altijd 

goed georganiseerd blijven.

Meldingen voor nieuwe taken

!
Transcribenten kunnen meldingen ontvangen 

wanneer ze nieuwe opnames krijgen 

toegewezen. Hierdoor worden belangrijke 

opnames nooit gemist. Deze meldingen 

worden in realtime weergegeven op hun 

scherm, in een discreet pop-upvenster.

Versies
LFH4400

SpeechExec Pro Dictate

De module voor auteurs inclusief 

geïntegreerde dicteerrecorder.

LFH4412: Abonnement voor 2 jaar

LFH4422: Abonnement voor 2 jaar (versie in 

doos)

LFH4500

SpeechExec Pro Transcribe

De module voor transcribenten, met 

geïntegreerde transcriptiespeler

LFH4512: Abonnement voor 2 jaar

LFH4522: Abonnement voor 2 jaar (versie in 

doos)



Specificaties
Systeemvereisten

Processor: Intel dual core of vergelijkbare 

AMD-processor, 1 GHz of snellere processor

RAM: 4 GB (64-bit)

Ruimte op harde schijf: 100 MB voor 

SpeechExec software, 4,5 GB voor Microsoft 

.NET Framework

Besturingssysteem: Windows 10 Pro/

Enterprise (64-bit)

Grafische kaart: DirectX-compatibele 

grafische kaart met hardwareversnelling 

aanbevolen

Geluid: Windows-compatibel 

geluidsapparaat

Browser: Internet Explorer 9 of hoger of de 

huidige versie van Chrome of Firefox

Vrije USB-poort

Internetverbinding voor vereiste 

softwareactivatie

Aanvullende systeemvereisten voor 

spraakherkenningssoftware

Ondersteunde spraakherkenningssoftware: 

Nuance Dragon Professional 13/14/15 

Individual/Group, Nuance Dragon Legal 

13/14/15, Dragon Medical Practice Edition 3, 

Nuance Dragon SDK Client Edition 14

Processor: Intel dual core of vergelijkbare 

AMD-processor, 2,2 GHz of snellere processor

RAM: 4 GB (32-bit)/8 GB (64-bit)

Ruimte op harde schijf: 8 GB

Besturingssysteem: Windows 10 Pro/

Enterprise (64 bit), Windows Server 2012 

(64-bit), Windows Server 2008 R2 (32/64-bit)

Functionaliteit

Ondersteunde talen: Engels, Duits, Frans, 

Nederlands, Spaans, Tsjechisch, Deens. Fins, 

Noors, Zweeds

Automatische updates via internet

Audio

Opnameformaat: .dss, .ds2, .wav

Weergaveformaat: .dss, .ds2, .wav, .mp3, .wma

Workflow

Bestandsoverdracht: LAN, e-mail, FTP, Philips 

SpeechLive

Automatische download van draagbare 

dicteerapparaten

Automatische conversie van bestandsformaat 

bij download

Interface voor automatische transcriptie met 

Dragon-spraakherkenningssoftware

Beveiliging

DSS Pro-codering: realtime AES-codering 

met 256-bit

SpeechExec-codering: 256-bit AES-codering

Hardwareconfiguratie

Ondersteunde hardware: Philips SpeechAir 

smart dicteerapparaat, Philips Pocket Memo 

dicteerapparaat DPM8000-serie, Philips 

SpeechMike dicteermicrofoon, Philips 

voetpedaal

Configuratiemogelijkheden: apparaatoptie-

instellingen, configuratie van schuifschakelaar 

en programmeerbare knoppen, configuratie 

van sleutelwoorden, opnameprofielen, 

bestandsdownload, codering, bescherming 

met PIN-code

Ondersteunde programma's

E-mailprogramma’s: Microsoft Outlook 

Express 7, Windows Live Mail, Microsoft 

Outlook 2003/2007/2010/2013/2016 (32-bit), 

Microsoft Exchange Server 2003/2007/2010, 

Lotus Notes 6.0.3/6.5.5, Novell GroupWise

Bestandsservers: Windows 2003 Server 

(32-bit/64-bit), Windows 2008 R2 Server 

(64-bit)

Gerelateerde producten

Philips SpeechAir smart dicteerapparaat 

PSP2000 

Philips Pocket Memo dicteerapparaat 

DPM8000

Philips SpeechMike Air draadloze 

dicteermicrofoon SMP4000

Philips SpeechMike Premium 

dicteermicrofoon LFH3500

Philips SpeechMike dicteermicrofoon 

LFH3200

Philips SpeechOne draadloze dicteerheadset 

PSM6000
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