
Hoe wordt de PHiliPs dicteerHub 
gebruikt 

een gids voor klanten

wat is de PHiliPs sPeecHexec dicteerHub?

Met de diensten van de speechexec dicteerhub profiteert u van alle voordelen van een professionele dicteeroplossing 
voor smartphones, zonder geld te hoeven besteden aan de onderliggende serverinfrastructuur of tijd en geld te hoeven 
uitgeven aan onderhoud en ondersteuning. Met een minimum aan inspanning en kosten kunt u dictaten opnemen 
via uw android, blackberry of iPhone en deze naar uw bedrijf sturen. de speechexec dicteerhub verstuurt de 
dicteerbestanden naar een vooraf ingesteld e-mailadres (bijv. dat van de secretaresse voor transcriptie) of naar een FtP-
locatie. uw dictaten worden dus snel naar de juiste bestemming verzonden, ongeacht waar ze moeten zijn. daardoor is 
deze dienst een unieke aanvulling op de klassieke digitale Philips-dicteerapparaten met ergonomisch ontwerp. 

De Philips dicteerhub is de ideale oplossing voor klanten die de SpeechExec Standaard- of  
Pro-software gebruiken.

PhiliPs sPeechexec dicteerrecorder 
voor smartPhones



1. download de aPP

open uw appstore en zoek de Philips dicteerrecorder op:

• Voor iPHone: • Voor blackberry 7.x / 10. x:

beschikbaar in engels / duits / Frans / spaans / nederlands

• Voor android:

Philips speechexec dicteerrecorder voor smartphones

2. installatie

3. gratis ProbeerVersie Van 30 dagen

na de installatie kunt u zich aanmelden om de dicteerhub 30 dagen gratis uit te proberen. iPhone-gebruikers gaan 
naar instellingen / Meer. op de android ziet u bij het starten een venster waar u de afleveringsoptie kunt selecteren. 
blackberry 7.x-gebruikers gaan naar instellingen / configuratiehulp. blackberry 10.x-gebruikers gaan naar instellingen / 
configuratiehulp.

Zodra het downloaden is voltooid, verschijnt er automatisch een melding op de 
meldingsbalk, het gedeelte bovenaan uw telefoon met de iconen voor de batterij, de tijd 
enz. de bovenstaande stap moet automatisch de installatie van de app op het mobiele 
toestel opstarten. klik op 'installeren' wanneer het toestel hierom vraagt. klik op 'open' 
om de applicatie te starten zodra de installatie voltooid is. u kunt de applicatie ook 
opstarten vanaf het startscherm, net als alle andere applicaties.
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4. eenVoudige conFiguratie

Voordat u uw smartphone kunt gebruiken in combinatie met de dicteerhub, moet u enkele eenvoudige stappen 
doorlopen. 

ga akkoord met de licentieovereenkomst en stel vervolgens het e-mailadres van de 'ontvanger' en de 'auteur' in. 
Voeg ook de initialen van de auteur toe, zodat de transcribenten hem of haar gemakkelijker kunnen herkennen.

selecteer het audioformaat waaraan u de voorkeur geeft. Voor de speechexec-softwareomgeving raden we aan 
het dss-formaat te gebruiken. u kunt ook het MP3- of waV-audioformaat selecteren. selecteer tenslotte uw 
voorkeurstaal. u kunt kiezen uit duits, Frans, spaans en nederlands. engels is in alle gevallen actief.

kort daarna ontvangt u een e-mailbevestiging met uw registratiegegevens. uw klantnummer is heel belangrijk voor 
latere instellingen en configuratie.
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4.1 conFiguratie Van de sPeecHexec dicteerHub Voor ios

bereid de dicteerhub voor 
en configureer deze voor 
het eerste gebruik. Zet 
de e-mailadressen van de 
ontvanger en de auteur in de 
vooraf gedefinieerde velden.

selecteer het audioformaat 
waaraan u de voorkeur 
geeft. Voor de speechexec-
softwareomgeving raden 
we aan het dss-formaat te 
gebruiken.
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4.3 conFiguratie Van de sPeecHexec dicteerHub Voor blackberry 7.x

bereid de dicteerhub voor 
en configureer deze voor 
het eerste gebruik. Zet 
de e-mailadressen van de 
ontvanger en de auteur in de 
vooraf gedefinieerde velden.

selecteer het audioformaat 
waaraan u de voorkeur 
geeft. Voor de speechexec-
softwareomgeving raden we 
het dss-formaat aan.

bereid de dicteerhub voor 
en configureer deze voor 
het eerste gebruik. Zet 
de e-mailadressen van de 
ontvanger en de auteur in 
vooraf gedefinieerde velden.

selecteer het audioformaat 
waaraan u de voorkeur 
geeft. Voor de speechexec-
softwareomgeving raden we 
het dss-formaat aan.

4.2 conFiguratie Van de sPeecHexec dicteerHub Voor android os
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bereid de dicteerhub voor 
en configureer deze voor 
het eerste gebruik. Zet 
de e-mailadressen van de 
ontvanger en de auteur in de 
vooraf gedefinieerde velden.

selecteer het audioformaat 
waaraan u de voorkeur 
geeft. Voor de speechexec-
softwareomgeving raden we 
het dss-formaat aan.

5. een dictaat Versturen Via de dicteerHub
de Philips speechexec dicteerhub is de eenvoudigste manier om een spraakbestand te versturen. Verspreiding van 
berichten op basis van een vooraf ingesteld trefwoord, audioconversie van een toestelspecifiek bestandsformaat in een 
standaard dss-, MP3- of waV-formaat: de dicteerhub neemt u al dit werk uit handen.

5. 1 sPeecHexec dictation Hub – konFiguration Für ios

in slechts drie stappen kan uw 
iPhone een dictaat versturen. 
alle benodigde informatie, 
zoals het e-mailadres voor  
ontvangers en het audio-
bestandsformaat, heeft u al 
opgeslagen in de configuratie 
van de dicteerhub.

4.4 conFiguratie Van de sPeecHexec dicteerHub Voor blackberry 10.x
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5.3 conFiguratie Van de sPeecHexec dicteerHub Voor blackberry 7.x

in slechts drie stappen kan uw 
smartphone met android os 
een dictaat versturen. alle 
benodigde informatie, zoals het 
e-mailadres voor ontvangers 
en het audio-bestandsformaat, 
heeft u al opgeslagen in de 
configuratie van de dicteerhub.

in slechts drie stappen kan uw 
blackberry 7.x een dictaat 
versturen. alle benodigde 
informatie, zoals het 
e-mailadres voor ontvangers 
en het audiobestandsformaat, 
heeft u al opgeslagen in de 
configuratie van de dicteerhub.

5.2 conFiguratie Van de sPeecHexec dicteerHub Voor android os

5.4 conFiguratie Van de sPeecHexec dicteerHub Voor blackberry 10.x

in slechts drie stappen 
kan uw blackberry 10.x 
een dictaat versturen. alle 
benodigde informatie, zoals het 
e-mailadres voor ontvangers 
en het audiobestandsformaat, 
heeft u al opgeslagen in de 
configuratie van de dicteerhub.
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6. een dictaat Versturen Via e-Mail
elk dictaat kan gemakkelijk en snel via e-mail worden verstuurd. selecteer één of meer dictaten in uw map 'opnames', 
tik op de knop Verstuur, selecteer de optie 'e-mail' en vul het e-mailadres van de ontvanger in (of selecteer een 
e-mailadres in het adresboek). 

6.1 een dictaat Per e-Mail VerZenden Met ios

6.2 een dictaat Per e-Mail VerZenden Met een android os

selecteer het gewenste 
dictaat, kies 'e-mail verzenden', 
voer het e-mailadres van 
de ontvanger in en kies 
'Verzenden'.

let op: audiobestanden 
die via de e-mailclient van 
een smartphone worden 
verzonden, kunnen niet 
worden geïntegreerd in de 
professionele speechexec-
workflow. Zodra de 
audiobestanden zijn 
aangekomen in de inbox 
van de ontvanger kunnen 
ze worden geopend in 
mediaspelers van derden, 
zoals: Quick time Player of 
windows Media Player.

6.3 een dictaat Per e-Mail VerZenden Met een blackberry 10.x

selecteer het gewenste 
dictaat, kies 'e-mail verzenden', 
voer het e-mailadres van 
de ontvanger in en kies 
'Verzenden'.

let op: deze optie is niet 
beschikbaar voor
blackberry. 7.x
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www.philips.com/dictation

7.  waar kan ik een licentie Voor de PHiliPs sPeecHexec dicteerHub 
aanscHaFFen?

als de proefperiode u goed is bevallen en uw licentie wilt verlengen, neem dan contact op met uw Mdc-partner.
Zoek voor contactgegevens naar een leverancier op onze website: 
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