
Spreken. Verzenden. Klaar.
Het enige wat u hoeft te doen is te 
spreken – SpeechLive doet de rest

Philips SpeechLive plaatst de dicteerworkflow in de cloud – met alle voordelen 
van dien. Neem uw dictaten op – overal, op elk moment en profiteer van 
maximale veiligheid en betrouwbaarheid. Ontvang schriftelijke documenten in 
een mum van tijd met de eerste complete Philips spraak-naar-tekst workflow 
oplossing.

Eenvoudig te ervaren 

• Constante toegang tot bestanden om overal en altijd te werken

• Eenvoudige installatie en lokale ondersteuning voor snelle installatie en assistentie

• Internetbrowser-gebaseerd workflow management voor handige administratie

Maximale dataveiligheid

• Veilige online-opslag om uw bestanden te beschermen

• Real time dubbele encryptie voor maximale veiligheid 

• Back-up- en herstelfunctie voor de grootst mogelijke dataveiligheid

Flexibel en altijd beschikbaar

• Onafhankelijkheid van lokale infrastructuur voor meer flexibiliteit

• Door flexibele abonnementen groeit de oplossing met uw bedrijf mee

• Optionele transcriptieservice om aan al uw behoeften te voldoen

• Optionele spraakherkenningsservice voor onmiddellijke ontvangst

Efficiënte workflow-oplossing

• Uitstekend workflow management voor meer efficiëntie

• Maakt deel uit van Philips dicteeroplossingen voor een naadloze integratie
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Highlights
Constante toegang tot bestanden

Overal en altijd toegang tot uw dicteerbe-

standen. Zelfs zonder internettoegang kunt 

u in lokale modus werken en al uw dicteer-

bestanden synchroniseren wanneer u weer 

online bent. 

Eenvoudige installatie en lokale 

ondersteuning

De installatie van SpeechLive is snel en 

eenvoudig. Door het snelle en intuïtieve 

installatieproces kunt u binnen enkele 

minuten al beginnen. Indien nodig bieden 

geautoriseerde SpeechLive partners lokale 

ondersteuning.

Op internetbrowser gebaseerd workflow 

management 

De workflow kan handig worden beheerd 

vanuit uw internetbrowser. Het is niet 

nodig om complexe software te installeren. 

Instellingen kunnen altijd en overal worden 

aangepast. Om nog sneller en accurater 

te werken, kan de nieuwe ergonomische 

voetschakelaar naadloos worden 

geïntegreerd. De transcribent kan de opname 

starten en stoppen door lichtjes met de tip 

van de voet te drukken.

Veilig online opgeslagen

SpeechLive biedt uiterst veilige online-op-

slag, waardoor uw bestanden beschermd zijn 

tegen ongeautoriseerde toegang. De oplos-

sing werkt met de meest veilige verbinding 

door gebruik te maken van het HTTPS-proto-

col. Alle opgeslagen data wordt automatisch 

versleuteld en door server mirroring zijn uw 

gegevens altijd veilig en beschikbaar.

Real-time dubbele encryptie

Om ongeautoriseerde toegang te voorko-

men, worden dicteerbestanden in real-time 

versleuteld. De hoogst beschikbare encryp-

tiestandaard wordt gebruikt om uw data te 

beschermen, zelfs tijdens het uploaden en 

downloaden. Bestanden kunnen een derde 

keer worden versleuteld wanneer ze in het 

DSS Pro-formaat worden opgenomen voor 

maximale veiligheid.

Back-up- en herstelfunctie

De automatische back-upfunctie beschermt 

uw data tegen onvoorzien verlies. Uw 

dicteerbestanden zijn altijd veilig, zelfs 

als uw computer defect raakt, als uw 

internetverbinding wordt verbroken of als u 

onopzettelijk uw gegevens wist.

Onafhankelijkheid van lokale infrastructuur

Met SpeechLive hoeft u nergens aan te den-

ken – er is geen lokale infrastructuur vereist. 

Geniet direct van de voordelen van de oplos-

sing, of u nu een eenmanszaak heeft of een 

bedrijf runt met meerdere medewerkers. Uw 

bestanden zijn altijd beschikbaar, onafhanke-

lijk van veranderingen in uw IT-omgeving.

Flexibele abonnementen

SpeechLive past zich aan de behoeften van 

uw bedrijf aan door u de mogelijkheid te 

geven om het aantal gebruikers op ieder mo-

ment te wijzigen. Nu worden tot 50 gebruikers 

per account ondersteund. SpeechLive biedt 

flexibele abonnementen, waardoor de oplos-

sing altijd bij uw budget past. 

Optionele transcriptieservice

De Philips SpeechLive transcriptieservice  

doet het typen voor u. Het is zelfs moge-

lijk transcripties te doen van opnames met 

meerdere personen. Verkrijg uw voltooide 

documenten in drie eenvoudige stappen. 

Ten eerste spreken, ten tweede verzenden, 

ten derde bent u klaar. Het is zo eenvoudig 

gedaan, bespaart u kostbare tijd en verhoogt 

de efficiëntie van uw werkproces.

PCL1000-serieSpeechLive Cloud dicteeroplossing



Optionele spraakherkenningsservice

De spraakherkenningsservice laat toe meer 

te doen in minder tijd. Spreek gewoon uw 

notities of taken in met uw Philips voice 

recorder of de dictation recorder app en onze 

gesofistikeerde software zet uw bestanden in 

een oogwenk om. 

Uitstekend workflow management

Pas de oplossing aan de manier van werken 

van uw bedrijf aan. Administrators kunnen 

gemakkelijk auteurs en typisten definiëren, 

evenals de workflow van overal ter wereld 

toewijzen, om werkbelasting te spreiden. 

Met het Uitgebreid Business Pack kunt 

u individueel typisten aan iedere auteur 

toewijzen, zodat vertrouwelijkheid en 

efficiëntie gewaarborgd blijven.

Onderdeel van Philips dicteeroplossingen

SpeechLive kan worden gebruikt met Philips 

voice recorders, uw smartphone, of zelfs met 

allebei tegelijk. De Philips dictation recorder 

app maakt deel uit van elk SpeechLive 

abonnement. Of u nu een voice recorder 

gebruikt of uw smartphone, u kunt opnames 

maken, ze bewerken en ze rechtstreeks vanuit 

uw toestel voor transcriptie versturen.

SpeechLive Cloud dicteeroplossing PCL1000-serie

Highlights Versies
Kleine Business Pack (PCL1000)

10 gratis minuten transcriptieservice inbegrepen

5 gratis minuten spraakherkenning per maand 

voor elke betalende gebruiker

5 GB (25 000 min in DSS Pro opnamekwaliteit) 

online opslag inbegrepen

Maximaal aantal gebruikers: 10

Uitgebreid Business Pack (PCL1100)

10 gratis minuten transcriptieservice inbegrepen

10 gratis minuten spraakherkenning per maand 

voor elke betalende gebruiker

20 GB (100 000 min in DSS Pro 

opnamekwaliteit) online opslag inbegrepen

Maximaal aantal gebruikers: 50

Workflow management met één klik

Individuele toewijzing van typisten aan auteurs

Uitgebreid Business Pack Plus (PCL1110)

10 gratis minuten transcriptieservice inbegrepen

10 gratis minuten spraakherkenning per maand 

voor elke betalende gebruiker

Korting op een Philips Pocket Memo per 

betalende gebruiker

20 GB (100 000 min in DSS Pro 

opnamekwaliteit) online opslag inbegrepen

Maximaal aantal gebruikers: 50

Workflow management met één klik

Individuele toewijzing van typisten aan auteurs



Specificaties
Systeemvereisten – SpeechLive 

administratie

Ondersteunde browsers: Internet Explorer 

11, Google Chrome voor Windows en MacOS, 

Safari voor MacOS

Compatibele producten

Mobiele recorders: Philips Pocket Memo 

digitale dicteerrecorder DPM8000 series, 

DPM6000/7000 series, LFH9600/9500 

series, LFH9380, LFH9375, PSP1000-serie

Dicteermicrofoons: Philips SpeechMike 

Air draadloze dicteermicrofoon LFH3000 

series, Philips SpeechMike Premium USB 

dicteermicrofoon LFH3500 series, Philips 

SpeechMike USB dicteermicrofoon LFH3200 

series

Transcriptieproducten: Philips professionele 

transcriptieset LFH7277, Philips transcriptieset 

LFH7177, Philips voetpedaal LFH2300 series, 

Philips handbediening LFH2305

Software: Philips SpeechExec Pro 

Dictate dicteersoftware LFH4400, 

Philips SpeechExec Pro Transcribe 

transcriptiesoftware LFH4500, 

Spraakherkenningsmodule voor Philips 

SpeechExec Pro Dictate LFH4410, 

Spraakherkenningsmodule voor Philips 

SpeechExec Pro Transcribe LFH4510

Smartphone apps: Philips dicteerrecorder 

voor iPhone, Android, BlackBerry en 

Windows.
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