
Snakk. Send. Ferdig.
Du trenger bare å snakke –
SpeechLive fikser resten

Philips SpeechLive tar dikteringsarbeidet til nettskyen – med alle de gode fordelene 
som finnes der. Registrer diktatene dine hvor som helst og når som helst, og dra nytte av 
maksimal sikkerhet og pålitelighet. Motta skriftlige dokumenter raskt og enkelt med den 
første komplette tale-til-tekst-arbeidsflytløsningen fra Philips. 

Brukervennlig 

• Konstant filtilgang, slik at du kan jobbe hvor som helst og når som helst

• Enkelt oppsett og lokal støtte til rask installasjon og hjelp

• Nettleserbasert arbeidsflyt gir enkel administrasjon

Maksimal datasikkerhet

• Sikker nettbasert lagring som beskytter filene dine

• Dobbel kryptering i sanntid for maksimal sikkerhet

• Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjon for størst datasikkerhet

Fleksibel og alltid tilgjengelig

• Uavhengig av lokal infrastruktur for økt fleksibilitet

• Fleksible abonnementer skalerer løsningen sammen med din virksomhet

• Valgfri transkripsjonstjeneste som møter alle behov

• Valgfri talegjenkjenningstjeneste for øyeblikkelig levering

Effektiv arbeidsflytløsning

• Utmerket arbeidsflytbehandling for økt effektivitet

• Del av Philips dikteringsløsninger for sømløs integrering
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Høydepunkter
Konstant filtilgang

Få tilgang til alle diktatfilene hvor som helst, når 

som helst. Selv uten Internett-tilgang kan du fortsatt 

jobbe i lokal modus og synkronisere alle diktatfilene 

når du er tilkoblet nettverket igjen. 

Enkelt oppsett og lokal støtte

Oppsett av SpeechLive går raskt og enkelt. Den raske 

og intuitive installasjonsprosessen sikrer at du er 

klar innen få minutter. Om nødvendig vil autoriserte 

SpeechLive-partnere tilby lokal støtte og assistanse.

Nettleserbasert arbeidsflytbehandling

Arbeidsflyten kan enkelt administreres fra 

nettleseren din. Du trenger ikke å installere noen 

komplisert programvare. Innstillingene kan 

omjusteres hvor som helst, når som helst.

Hvis du vil jobbe enda raskere og mer nøyaktig, 

kan du integrere den splitter nye ergonomiske 

fotkontrollen på en sømløs måte. Da kan 

transkribentene starte og stoppe avspillingen med 

en liten fotbevegelse.

Trygt lagret på nettet

SpeechLive tilbyr svært sikker lagring på nettet, 

slik at filene dine er trygge mot uautorisert 

tilgang. Løsningen fungerer med maksimal 

tilkoblingssikkerhet ved hjelp av HTTPS-protokollen. 

Lagret data blir automatisk kryptert, og speiling av 

serveren sørger for at dataene dine er godt sikret og 

tilgjengelige når som helst.

Dobbel kryptering i sanntid

Diktatfiler krypteres i sanntid for å unngå uautorisert 

tilgang. Den høyeste krypteringsstandarden som er 

tilgjengelig, brukes til å beskytte dataene dine, også 

under opplasting og nedlasting. Filer kan krypteres 

en tredje gang hvis de er tatt opp i DSS Pro-format 

for maksimal sikkerhet.

Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjon

Den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen 

beskytter dataene dine mot utilsiktet tap. Diktatfiler 

er alltid trygge, selv om datamaskinen din krasjer, 

hvis du plutselig mister Internett-tilkoblingen eller 

utilsiktet sletter dataene dine.

Uavhengighet fra lokal infrastruktur

Med SpeechLive er du klar når som helst – du 

trenger ingen lokal serverinfrastruktur. Nyt alle 

fordelene med løsningen med en gang, uansett om 

du har et enkeltmannsforetak eller driver et selskap 

med flere ansatte. Filene dine er alltid tilgjengelige 

uavhengig av endringer i IT-miljøet.

Fleksible abonnementer

SpeechLive tilpasser seg behovene til din bedrift 

ved å gi deg muligheten til å justere antall 

brukere når som helst. Løsningen støtter nå opptil 

50 brukere per konto. SpeechLive tilbyr fleksible 

abonnementsalternativer, slik at løsningen alltid 

passer dine budsjettkrav. 

Valgfri transkripsjonstjeneste

SpeechLive transkripsjonstjeneste fra Philips tar nå 

over skrivingen. Den tilbyr til og med transkripsjon 

av høyttaleropptak med to eller flere personer.

Få ferdige dokumenter ved hjelp av tre enkle trinn.

Få ferdige dokumenter ved hjelp av tre enkle trinn. 

Så enkelt er det. Det sparer deg verdifull tid og øker 

effektiviteten i arbeidslivet. 
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Valgfri talegjenkjenningstjeneste

Talegjenkjenningstjenesten gjør at du kan få utført 

mer arbeid på kortere tid. Du bare dikterer notatene 

eller oppgavene i Philips-taleopptakeren eller 

dikteringsappen, og får filene transkribert nesten 

umiddelbart av vår sofistikerte programvare. 

Utmerket arbeidsflytbehandling

Tilpass løsningen til bedriftens måter å jobbe på. 

Administratorer kan enkelt definere dikterere 

og transkribenter, samt tilordne arbeidsflyten 

fra hvor som helst i verden, for å balansere 

arbeidsbelastningen. 

Del av dikteringsløsningene fra Philips

SpeechLive kan brukes sammen med Philips 

taleopptakere, smarttelefonen eller til og med 

begge samtidig. Dikteringsappen fra Philips er en 

del av alle SpeechLive-abonnementer.

Uansett om du bruker en taleeopptaker eller 

smarttelefon, kan du profesjonelt registrere, 

redigere og sende opptak til transkripsjon direkte 

fra enheten.

SpeechLive cloud-basert dikteringsløsning PCL1000-serie

Høydepunkter Versjoner
Small Business Package (PCL1000)

10 gratis minutter med transkripsjonstjenester er 

inkludert. 5 minutter med talegjenkjenning

hver måned for hver betalende bruker 5 GB (25 000 

min DSS Pro-opptak) nettbasert lagring

Maksimalt antall brukere: 10

Advanced Business Package (PCL1100)

10 gratis minutter med transkripsjonstjenester er 

inkludert. 10 minutter med talegjenkjenning

hver måned for hver betalende bruker

20 GB (100 000 min DSS Pro-opptak) nettbasert 

lagring

Maksimalt antall brukere: 50

Arbeidsflytbehandling med ett klikk

Individuell tildeling av transkribenter til dikterere

Advanced Business Package Plus (PCL1110)

10 gratis minutter med transkripsjonstjenester er 

inkludert. 10 minutter med talegjenkjenning

hver måned for hver betalende bruker

Rabatt på en Philips Pocket Memo per betalende

bruker. 20 GB (100 000 min DSS Pro-opptak)

nettbasert lagring

Maksimalt antall brukere: 50

Arbeidsflytbehandling med ett klikk

Individuell tildeling av transkribenter til dikterere

Individual assignment of typists to authors



Spesifikasjoner
Systemkrav – SpeechLive-administrasjon

Støttede nettlesere: Internet Explorer 11, Google 

Chrome for Windows og MacOS, Safari for MacOS

Kompatible produkter

Mobile opptaksenheter: Philips Pocket Memo 

digital dikteringsopptaker i DPM8000-serien, 

DPM6000/7000-serien, LFH9600/9500-serien, 

LFH9380, LFH9375, PSP 1000-serien

Diktafonmikrofoner: Philips SpeechMike Air 

trådløs diktafonmikrofon i LFH3000-serien, Philips 

SpeechMike Premium USB diktafonmikrofon 

i LFH3500-serien, Philips SpeechMike USB 

diktafonmikrofon i LFH3200-serien

Transkripsjonsprodukter: Philips professional 

transkripsjonssett LFH7277, Philips transkripsjonssett 

LFH7177, Philips fot-pedal i LFH2300-serien, Philips 

håndkontroll LFH2305

Programvare: Philips SpeechExec Pro Dictate 

dikteringsprogramvare, LFH4400, Philips 

SpeechExec Pro Transcribe transkripsjons-

programvare LFH4500

Smarttelefon-apper Philips dikteringsopptaker

for iPhone, Android, BlackBerry og Windows
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