Voice recorder-app
Mobiel opnemen
Professionele bewerking
Spraakherkenning
Automodus

Onbegrensde mobiliteit
met een professionele voice recorder-app
LFH7400

De nieuwe Philips voice recorder-app biedt u de mogelijkheid om altijd en overal
productief te zijn. Maak opnames waar u ook bent, bewerk ze en stuur ze door
voor transcriptie. Hiermee wordt de doorlooptijd van uw documenten aanzienlijk
ingekort. De app geeft u de mogelijkheid om nuttig gebruik te maken van elke
vrije minuut, bijvoorbeeld wanneer u niet op kantoor bent, in uw auto rijdt of op
het vliegveld aan het wachten bent.
Verhoog uw productiviteit
• Professionele opnames en bewerkingsfuncties voor verhoogde productiviteit
• Eigenschappen van dicteerbestanden voor een eenvoudig workflowbeheer
• Prioriteitsfunctie om dringende dictaten snel te verwerken
Ontworpen voor efficiëntie
• Widget voor onmiddellijk opnemen met één druk op de knop
• Streepjescodescanner voor eenvoudige categorisering
• Datalijst voor een snel overzicht en categorisering van cliënt- of patiëntnamen
Plaatsonafhankelijk
• Automodus voor veilig werken onderweg
• Bestandscodering voor maximale beveiliging van vertrouwelijke gegevens
• Instelbare knoppen voor flexibeler en sneller opnemen, bewerken en verzenden
• Apparaatbeheer op afstand voor handige, centrale systeemconfiguratie op
meerdere mobiele telefoons
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Kenmerken
Professionele bewerking

Widget

Automodus

De app biedt professionele opname- en

De widget is een sneltoets die u kunt

De automodus is perfect wanneer u aan

bewerkingsfuncties, zoals het invoegen,

toevoegen aan het startscherm van uw

het rijden of onderweg bent. Het biedt een

overschrijven, toevoegen en knippen van

mobiele telefoon. Zodra u deze aantikt, start

vereenvoudigde interface met grote knoppen,

opnamereeksen.

de opname onmiddellijk, waardoor u tijd

zodat u niet naar uw telefoon hoeft te blijven

en moeite bespaart. Dit is ook ideaal voor

kijken terwijl u aan het dicteren bent.

Eigenschappen dicteerbestand

spontane opnames.
Bestandscodering
Streepjescodescanner

U kunt eigenschappen toewijzen aan uw
opnames, zoals de naam van de auteur, het

Om er zeker van te zijn dat uw gegevens

opnametype en de categorie. Hierdoor wordt

Met de streepjescodescanner kunt u

volledig veilig worden bewaard, wordt uw

het categoriseren en beheren van dictaten

gegevens van cliënten of patiënten aan

bestandsoverdracht gecodeerd door middel

veel eenvoudiger.

een opname koppelen door alleen maar

van SSL-technologie. Bovendien kunt u uw

een streepjescode te scannen, zelfs op een

opnames zelfs coderen, voor maximale

display. Hierdoor kunt u uw bestanden op

beveiliging.

Prioriteitsfunctie

een betrouwbare manier toewijzen en wordt
de workflow versneld.

Instelbare knoppen

Datalijst

De geïntegreerde optie voor
prioriteitsinstelling kan worden gebruikt
om transcribenten te waarschuwen dat

Met deze app kunt u knoppen perfect

een opname dringend is en met prioriteit

aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren,

moet worden verwerkt. Dit zorgt ervoor dat

U kunt uw cliënt- of patiëntlijst eenvoudig

zodat u dictaten snel en gemakkelijk kunt

dringende taken sneller worden verwerkt.

laden, waardoor het makkelijker wordt om

opnemen, bewerken en verzenden.

opnames toe te wijzen aan het juiste bestand
en uw transcriptie te versnellen.
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Kenmerken

Verzendopties

Apparaatbeheer op afstand

U kunt uw opnames niet alleen via e-mail verzenden, maar ook via WhatsApp en naar opslagapps zoals Dropbox en Google Drive. Om uw app perfect in uw dicteerworkflow te integreren,
heeft u de volgende drie opties:
Philips SpeechLive

Philips Dictation Hub

• Dicteerworkflow-oplossing in de cloud

• Door Philips gehoste dicteerworkflow

• Biedt volledige en flexibele schaalbaarheid

• Categoriseren met sleutelwoorden

IT-beheerders kunnen de voice recorder-app
centraal beheren, configureren en bijwerken
op meerdere mobiele telefoons, waardoor
kostbare tijd wordt bespaard.

voor bedrijven van alle soorten en maten,
van 1 tot 80 werknemers
• Activeert de statusbalk in de app, waarmee
u de voortgang van uw transcripties kunt
bekijken

• Stelt u in staat om het audioformaat te
wijzigen, het bestand een andere naam te
geven en het te categoriseren met maximaal
vijf sleutelwoorden
• Beschikbaar voor iPhone en Android*

• Optionele spraakherkenningsservice
• Optionele transcriptieservice

Ga voor meer informatie naar een

• Beschikbaar voor iPhone en Android*

detailhandelaar bij u in de buurt: www.philips.
com/dictation

Zie voor meer informatie:
www.speechlive.com

Philips SpeechExec Enterprise Mobile
Service

Philips mobile server

• Oplossing voor interne webservers
• Oplossing voor interne webservers
• Biedt u de mogelijkheid om afbeeldingen

• Stuur dictaten naar uw SpeechExec
Enterprise workflow

toe te voegen aan uw opnames voordat u ze

• Real-time status updates van dictaten

verzendt

• Ontvang uitgeschreven documenten

• U kunt maximaal vijf mobile servers
installeren op verschillende locaties
• Stelt u in staat om het audioformaat te
wijzigen, het bestand een andere naam te

rechtstreeks op uw smartphone
• Optionele spraakherkenningsservice
• Optionele transcriptieservice
• Beschikbaar voor iPhone en Android*

geven en het te categoriseren met maximaal
vijf sleutelwoorden
• Beschikbaar voor iPhone en Android*

Ga voor meer informatie naar een
detailhandelaar bij u in de buurt: www.philips.
com/dictation

Ga voor meer informatie naar een
detailhandelaar bij u in de buurt: www.philips.
com/dictation
* Sommige functies kunnen per app-versie verschillend
zijn.
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Specificaties
iPhone
Ondersteunde apparaten: iPhone 5s, 6, 6
Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xs,
Xs Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max
Besturingssysteem: iOS 12, 13
Android
Geteste apparaten: SpeechAir 1, 2; Nexus 5;
Samsung Galaxy S6, S8, S9; Google Pixel 1, 2
XL, 3 XL
Besturingssystemen: De voice recorderapp van Philips voor Android is getest op
de bovenstaande apparaten, maar zou
compatibel moeten zijn op alle Androidapparaten met Android 4.2.1 en nieuwer.
Vereisten mobile server
Processor: Intel i3 of snellere processor
RAM: 4 GB
Ruimte op harde schijf: 2 GB
Besturingssysteem: Windows Server
2012 (64-bits), Windows Server 2008 R2 (64bits)
Microsoft .NET Framework 4.0
Microsoft SQL Server 2014 SR2, 2016
Software voor de webserver: Microsoft
Internet Information Server (IIS) 8.5 voor
Windows Server 2012, Microsoft Internet
Information Server (IIS) 7.5 voor Windows
Server 2008 R2, Apache 2.2 en 2.4
Scripttaal voor de webserver: Active Server
Pages (ASPX) of PHP
Beveiliging
Maximaal 256-bits bestandscodering
Gecodeerde bestandsoverdracht via SSL
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