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Nuance Dragon Recorder
Edition
Automatische transcriptie van
uw opnames

Uitstekende opnames,
automatische transcriptie

DVT1115

Zet uw opnames snel, eenvoudig en nauwkeurig om in tekst. Neem onderweg
documenten en notities op in hoge kwaliteit. Sluit de recorder gewoon op uw
computer aan als u weer achter uw bureau zit, draag uw bestanden over en laat
de meegeleverde software uw spraak automatisch naar tekst omzetten.

DVT1115

Intuïtief en gemakkelijk te bedienen
• Pc-aansluiting voor plug & play
• Met één knop te bedienen, zodat u onmiddellijk kunt opnemen
Ontworpen met u in gedachten
• 4 GB aan ingebouwd geheugen om extra lang te kunnen opnemen
• Opnemen met tijdsaanduiding om gemakkelijk door bestanden te navigeren
• Batterij die extra lang meegaat voor langere opnamesessies
Zet uw stem om in tekst
• Dankzij spraakherkenningssoftware hoeft u geen documenten meer uit te typen
• Schrijf uw opnames automatisch uit, tot drie keer sneller dan typen
• Uitzonderlijk nauwkeurige transcriptie tot 99%
• De software blijft leren om de nauwkeurigheid van spraakherkenning te verbeteren

Nr. 1 in SPS mondiaal klanttevredenheidsonderzoek van
september 2019.

VoiceTracer audiorecorder met spraakherkenningssoftware

DVT1115

Kenmerken
Plug en play

Opnemen met tijdsaanduiding

Automatische transcriptie

YY | MM | DD

Sluit uw recorder aan op uw pc en speel

Opnemen met tijdsaanduiding betekent dat

Het gebruik van de

bestanden af in Windows en macOS.

de datum en het tijdstip van uw opnames

spraakherkenningssoftware is minstens

aan het geluidsbestand worden toegevoegd.

drie keer sneller dan zelf typen. Neem

Zo kunt u gemakkelijk door uw bestanden

uw documenten en notities op, sluit de

bladeren en ze snel terugvinden.

recorder aan op de computer, klik op de

Met één druk op de knop opnemen

knop Transcriberen en de software doet het
Batterij die extra lang meegaat

typewerk voor u.
Uitzonderlijke nauwkeurigheid

Druk op de opnameknop en houd deze kort
ingedrukt om de recorder in te schakelen en
meteen te beginnen met opnemen.
U kunt de batterijen van de nieuwe recorder
Ingebouwd geheugen van 4 GB

na een oplaadbeurt tot 12 uur gebruiken –
voor extra lange opnamesessies.

De spraakherkenningssoftware heeft een
indrukwekkende nauwkeurigheid van wel

Spraakherkenningssoftware

99%. Tevens behoren tik- en spelfouten tot
het verleden.

4 GB

Software die leert

Dankzij de 4 GB aan ingebouwd geheugen
kan uw recorder meerdere dagen achtereen
opnemen.
Stop het vele typewerk en maak
rechtstreeks tekstdocumenten aan de
hand van opgenomen audiobestanden. De
spraakherkenningssoftware zet uw opnames

Het slimme algoritme leert van verbeteringen

automatisch om in een tekstbestand.

die u aanbrengt in de getranscribeerde
tekst. Dat wil zeggen dat hoe vaker u de
software gebruikt, hoe nauwkeuriger de
resultaten worden. De software herkent
ook patronen en groepen woorden die
vaak bij elkaar worden gesproken, zodat
de software kan voorspellen welke
woorden het waarschijnlijkst voorkomen.
Dit is een extra ondersteuning van de
spraakherkenningsnauwkeurigheid.

VoiceTracer audiorecorder met spraakherkenningssoftware
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Specificaties
Connectiviteit

Systeemvereisten (software)

Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Besturingssysteem:Windows 11/10/8.1/8/7,

Lijningang

Windows Server 2016/2012/2008 R2

USB: USB 1.1

Processor: Intel dual core of vergelijkbare
AMD-processor, 2,2 GHz of sneller

Display

RAM-geheugen: 2 GB (32-bits)/4 GB (64-bits)

Type: lcd-scherm

Hardeschijfruimte: 4 GB

Diagonale schermgrootte: 33 mm

Geluidskaart: geschikt voor o
 pnames van 22
kHz, 16-bits

Opslagmedia

USB: vrije USB-poort

Ingebouwde geheugencapaciteit: 4 GB

Internetverbinding voor downloaden en

Type ingebouwd geheugen: TF kaart

activeren

USB-massaopslag
Ondersteunde talen voor de
Audio-opname

spraakherkenningssoftware

Ingebouwde microfoon: 1 kanaal

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands,

Opnameformaten: WAV (PCM)

Spaans

Opnamemodi: HQ (PCM), SP (PCM)
Samplingfrequentie: 16 kHz (HQ), 12 kHz (SP)

Productafmetingen

Bitsnelheid: 512kbps, 384kbps

Productafmetingen (H × B × D):

Opnametijd (intern geheugen): 17u (HQ-

108 × 34 × 19 mm

modus), 23u (SP-modus)

Gewicht: 46 gram

Geluid

Ontwerp en afwerking

Frequentierespons: 750 Hz – 18 KHz

Kleur(en): grijs

Type luidspreker: rond
Diameter luidspreker: 28 mm

Inhoud verpakking
Recorder

Gebruiksgemak

Spraakherkenningssoftware (software

Onmiddellijk opnemen met één druk op de

licentiecode met downloadlink)

knop

2 AAA-batterijen

Vergrendeling van keypad

USB-kabel

Firmware kan worden geüpgraded

Snelstartgids

Microfoongevoeligheid: hoog/laag
Lijningang
Realtimeklok
Weergave van resterende tijd
Bestandsvergrendeling
A–B herhalen
Vermogen
Levensduur van de batterij: tot 12 uur
Batterijtype: 2 AAA-batterijen
Aantal batterijen: 2
Batterijen inbegrepen: ja
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