
Geeft u de volledige controle 
over uw hardware-apparaten
voor een perfect gepersonaliseerde oplossing

Philips SpeechControl apparaat- en toepassingsbedieningssoftware geeft u 
de volledige controle over uw hardware-apparaten. Met de software kunt u de 
fysieke knoppen aanpassen van uw SpeechMike dicteermicrofoon, de pedalen 
van uw voetpedaal en de handelingen in de toepassing binnen uw workflow en 
spraakherkenningsoplossing.

Configureer uw apparaten

• Configureer de knoppen van uw SpeechMike en reeds geïnstalleerde modi voor een 

gepersonaliseerd apparaat

• Configureer de muisfunctie van uw SpeechMike Premium touchpad of trackball 

voor comfortabel gebruik

• Pas uw voetpedaal aan voor een meer geïndividualiseerd en comfortabel gebruik

Configureer uw toepassingen  

• Configureer workflowtoepassingen om comfortabeler te werken 

• Voeg Dragon NaturallySpeaking spraakherkenningscommando’s toe en configureer 

ze voor een nog snellere transcriptie

Beheerinstellingen

• Ontvang meldingen als er nieuwe firmware-upgrades beschikbaar zijn voor uw 

apparaat, zodat u altijd up-to-date blijft

• Centrale beheerinstellingen om snel en eenvoudig instellingen aan te passen
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Kenmerken
Configureer apparaatknoppen

Pas verschillende functies aan en wijs ze 

toe aan iedere knop en schakel bepaalde 

functies in of uit. U kunt de F1-knop 

bijvoorbeeld instellen om een nieuwe 

paragraaf te maken.

Configureer de muisfunctie

Pas uw SpeechMike touchpad of trackball-

muis aan uw persoonlijke werkvoorkeuren 

aan. U kunt bijvoorbeeld naar voorkeur de 

snelheid van uw muisaanwijzer verhogen of 

verlagen.

Pas uw voetpedaal aan

Pas de pedalen van uw voetpedaal aan 

uw individuele manier van werken aan en 

vergroot het comfort.

Pas toepassingen aan

Pas toepassingscommando’s aan, stel 

sneltoetsen in of voer tekst in om sneller 

documenten te kunnen maken. U kunt 

bijvoorbeeld met één klik op de knop een 

aangepaste handtekening invoegen aan het 

einde van een brief.
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Pas spraakherkenningscommando’s aan

Voeg Dragon NaturallySpeaking 

spraakherkenningscommando’s toe en 

configureer ze voor een nog snellere 

transcriptie. U kunt de knop voor snel 

vooruitspoelen bijvoorbeeld veranderen in 

een knop voor het volgende veld.

Meldingen over firmware-upgrades

SpeechControl stelt u op de hoogte van 

nieuwe firmware-updates voor uw apparaat, 

die u automatisch kunt downloaden. Dit 

bespaart gebruikers tijd en zorgt ervoor dat 

ze altijd up-to-date zijn.

Centrale configuratie van instellingen

Beheerders kunnen instellingen voor 

meerdere gebruikers centraal configureren en 

beheren. Deze handige functie bespaart tijd 

en hulpmiddelen.

Specificaties
Gerelateerde producten

Ondersteunde SpeechMikes: LFH3200-, 

LFH3300-, LFH3500-, LFH3600-, SMP3700-, 

SMP3800- en SMP4000-serie

Ondersteunde voetpedalen: ACC2300- en 

LFH2300-serie

Systeemvereisten

Vereist besturingssysteem: Windows 11, 

Windows 10 (64 bit), macOS 12/11
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