
Verbeter uw toepassing
met professionele digitale dicteerapparatuur

ntegreer de dicteerapparatuur van Philips eenvoudig in uw applicatie. De 
Philips software-ontwikkelingskit (SDK) dient als interface voor Philips 
dicteerapparatuur en maakt een snelle, betrouwbare integratie mogelijk.

Verbeter uw productiviteit

• Eén interface voor eenvoudige integratie in Philips dicteerapparatuur

• Snelle, gemakkelijke integratie van actuele en toekomstige dicteerapparatuur 

zonder veranderingen aan uw software

Ontworpen voor uw gebruikscomfort

• Ondersteunt Windows Terminal Server, Citrix en VMware voor maximale flexibiliteit

• Broncode voorbeelden en demonstratievideo voor eenvoudige integratie.

Klaar voor de toekomst

• Native ondersteuning van 64-bit besturingssystemen voor een naadloze integratie 

in toekomstige softwareversies van derden

• Geïmplementeerd als COM-bediening voor programmeertaal-onafhankelijke 

integratie
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Systeemvereisten

Processor: Intel dual core of vergelijkbare 

AMD-processor, 1 GHz of snellere processor

RAM-geheugen: 1 GB (2 GB aanbevolen)

Hardeschijfruimte: Ruimte van 100 MB op de 

harde schijf voor Hardware SDK 

Operating system: Windows 11 Pro, Windows 

10 Pro/Enterprise (64-bit), Windows Server 

2012 R2, Windows Server 2016, Windows 

Server 2019

Ontwikkelingsomgeving

Microsoft Visual Studio 2010 of hoger
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Highlights
Eén interface

De Philips software-ontwikkelingskit biedt 

één interface voor de integratie en besturing 

van Philips dicteerapparatuur in applicaties 

van derden.

Snelle, eenvoudige integratie

Gebruik de bestaande en toekomstige 

dicteerapparatuur van Philips, zoals 

SpeechMike dicteermicrofoons, Pocket Memo 

dicteerrecorders en voetpedalen zonder 

veranderingen aan uw software. Kopieer 

de stuurprogramma’s van de apparatuur 

simpelweg naar de client-computer. 

Beheerdersrechten of wijzigingen aan het 

Windows-register zijn niet nodig, zodat u de 

dicteerapparatuur snel en eenvoudig kunt 

uitrollen.

Geschikt voor Windows Terminal Server, 

Citrix en VMware

Ondersteuning van de Windows Terminal 

Server, Citrix en VMware. Met de Philips 

Speech Drivers kunt u de Philips-apparatuur 

gebruiken in combinatie met applicaties van 

derden.

Eenvoudige integratie

C# voorbeelden met zowel broncodes als 

gecompileerde uitvoerbare bestanden en 

demonstratievideo voor eenvoudige start van 

integratie.

Native 64-bit ondersteuning

Met native ondersteuning voor 64-bit 

besturingssystemen maakt Speech SDK de 

ontwikkeling van native 64-bit applicaties 

mogelijk.

COM-bediening

Om de inspanning bij de integratie te 

minimaliseren wordt de Philips software-

ontwikkelingskit geïmplementeerd als 

COM-bediening, waardoor programmeertaal-

onafhankelijke softwareontwikkeling mogelijk 

is.

Inhoud verpakking

Hardware SDK download link

C# voorbeeld met zowel de broncode als de 

gecompileerde uitvoerbare bestanden

Demonstratievideo 

Hardware SDK API reference

Merge modules van Windows Installer Setup 

Terminal Server-drivers van Citrix, Windows 

en VMware

Gerelateerde producten

Philips PocketMemo Dicteerrecorder 8000 

serie

SpeechMike Premium Air Draadloze 

Dicteermicrofoon 4000 serie

SpeechMike Air Draadloze Dicteermicrofoon 

3000 serie

SpeechMike Premium Touch 

Dicteermicrofoon 3700 serie

SpeechMike Premium Dicteermicrofoon 3500 

serie

SpeechMike Dicteermicrofoon 3200 serie

SpeechAir Smart Smart dicteerapparaat 1000 

serie, 2000 serie

USB-voetpedaal LFH200 serie, ACC2300 

serie


