
Gebruik de kracht van je stem
met professioneel digitaal dicteren 

SpeechExec Basic Dicteer- en transcriptiesoftware verbindt auteurs en 
secretariaat. Het vergemakkelijkt de communicatie en het instellen van 
individuele workflow-instellingen en biedt organisatorische flexibiliteit om tijd 
en middelen te besparen. Secretariaatsmedewerkers kunnen deze bestanden 
vervolgens afspelen en gemakkelijk uittypen met behulp van een voetpedaal.

Eenvoudige dicteeroplossing

• Workflowbeheer en automatisering voor een hogere productiviteit

• Werklijst voor het eenvoudig controleren en volgen van taken

• Optionele SpeechLive-verbinding beschikbaar voor nog grotere mobiliteit

Krachtige transcriptiemodule

• Flexibele licenties voor toegang tot SpeechExec vanaf elke locatie, inclusief thuis

• Geautomatiseerde bestandsdownload voor snel en handig doorsturen van taken

• Transcriptiespeler met voetpedaalondersteuning voor handsfree afspeelbediening
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Hoogtepunten
Efficiënt workflowbeheer

Controleer en beheer eenvoudig de workflow 

tussen auteurs en secretariaat. Opnames 

worden automatisch doorgestuurd naar de 

juiste persoon voor snellere doorlooptijden.

Werklijsten

Werklijsten helpen zowel auteurs als 

assistenten hun werkstatussen te controleren. 

Dit maakt onnodige communicatie over 

statusupdates overbodig, waardoor iedereen 

tijd bespaart. Bestanden kunnen worden 

ingedeeld in submappen. Ze kunnen 

specifieke eigenschappen en opmerkingen 

toegewezen krijgen en kunnen worden 

gemarkeerd als urgent om taken prioriteit te 

geven.

Naadloze integratie in SpeechLive

De Philips SpeechLive cloud dicteeroplossing 

geeft gebruikers constante toegang tot 

bestanden via de browser voor meer 

flexibiliteit en mobiliteit. Met SpeechLive 

kunnen auteurs overal met hun smartphone 

dicteren en dictaten rechtstreeks naar hun 

SpeechExec-software sturen.

Altijd bereikbaar

Licenties worden nu toegewezen aan 

individuele gebruikers, niet aan individuele 

pc's, waardoor u de vrijheid heeft om vanaf 

uw desktop te werken op kantoor of vanaf 

een laptop off-site. Met flexibele licenties 

kunt u ook eenvoudig een licentie opnieuw 

activeren in geval van een hardwarefout.

Geautomatiseerd downloaden

Met SpeechExec Basic kunnen auteurs 

automatisch al hun dictaten van hun 

voicerecorder rechtstreeks naar de software 

downloaden en via hun lokale netwerk, FTP-

server, SpeechLive of e-mail naar de juiste 

bestemming leiden.

SpeechExec transcriptie speler

De software wordt geleverd met een handig 

geïntegreerde transcriptiespeler met pauze-, 

vooruit- en terugspoelopties. Samen met de 

configureerbare Philips voetpedaal zorgt het 

voor een comfortabele en snelle transcriptie.

LFH4600/4700SpeechExec Basic Dicteer- en Transcriptiesoftware

Versies
SpeechExec Basic Dictate

De module voor auteurs.

LFH4712: Abonnement van 2 maanden

SpeechExec Basic Transcribe

De module voor transcripties inclusief de 

geïntegreerde speler voor het secretariaat.

LFH4612: Abonnement van 2 maanden



Specificaties
Systeemvereisten

Processor: Intel dual core of gelijkwaardige 

AMD-processor, 1 GHz of snellere processor

RAM: 4 GB (64 bit)

Ruimte op de harde schijf: 100 MB voor 

SpeechExec-software, 4,5 GB voor Microsoft 

.NET Framework

Besturingssysteem: Windows 11 Pro/

Enterprise, Windows 10 Pro/Enterprise (64 

bit)

Graphics: DirectX-compatibele grafische 

kaart met hardwareversnelling aanbevolen

Schermresolutie: minimaal 1024 × 768 px met 

100% DPI-schaal, maximaal 3200 × 1800 px 

met 150% DPI-schaal

Geluid: Windows-compatibel 

geluidsapparaat

Vrije USB-poort

Internetverbinding voor vereiste software 

activering

Gemak

Ondersteunde talen: Engels, Duits, Frans, 

Nederlands, Spaans, Tsjechisch, Deens, Fins, 

Noors, Zweeds

Automatische update via internet

Audio

Opnameformaat: .dss, .ds2, .wav

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

Workflow

Bestandsoverdracht: LAN, e-mail, Philips 

SpeechLive, FTP (alleen SpeechExec Dictate)

Automatisch downloaden van draagbare 

dicteerapparaten

Automatische conversie van bestandsformaat 

bij download

Hardwareconfiguratie

Ondersteunde hardware: Philips SpeechAir 

Smart Voice Recorder, Philips PocketMemo 

Voice Recorder DPM8000 serie, Philips 

voetpedaal

Configuratieopties: apparaatoptie-

instellingen, configuratie van schuifschakelaar 

en programmeerbare knoppen, 

trefwoordconfiguratie, opnameprofielen, 

bestandsdownload, pincodebeveiliging

Ondersteunde programma's

E-mailprogramma's: Microsoft Outlook 

2019/2016/2013/2010, Microsoft Exchange 

Server 2019/2016/2013/2010 

Bestandsservers: Windows Server 

2012R2/2016/2019

Gerelateerde producten

Philips PocketMemo Voice Recorders

Philips SpeechMike Dicteermicrofoons

SpeechOne Draadloze Dicteerheadset
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