
Verbeter uw toepassing
met een professionele web recorder

De Philips Web Recorder Software Development Kit (SDK) is een unieke 
en eenvoudige oplossing om een professionele transcriptiespeler met 
opnamefunctie in uw webtoepassing te integreren. De software werkt perfect 
met de nieuwste Philips SpeechMike-dicteermicrofoons en Philips-voetpedalen, 
voor snelle en eenvoudige controle van alle opname- en afspeelfuncties.

Verhoog uw productiviteit

• Eenvoudige en betrouwbare integratie van de Philips Web Recorder in 

webtoepassingen van derden voor een snelle start

• Premium recorder voor professionele audio-opnames en uitstekende 

spraakherkenningsresultaten

• Een aanpasbare webrecorder voor een naadloze overgang naar uw nieuwe of 

bestaande gebruikersinterface

• Eenvoudig afspelen voor een accurate en comfortabele transcriptie

Speciaal voor u ontwikkeld

• Philips SpeechMike Premium Touch en Philips SpeechMike Premium Air hardware-

ondersteuning voor de allerbeste geluidskwaliteit en eenvoudige opnamecontrole

• Philips-voetpedaal hardware-ondersteuning voor een snelle en comfortabele 

transcriptie

• Voorbeelden van broncode voor eenvoudige integratie
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Kenmerken
Eenvoudige en betrouwbare integratie

Eenvoudige en betrouwbare integratie van 

de professionele Philips Web Recorder in uw 

bestaande webtoepassing van derden. U kunt 

snel opnemen en aan de slag gaan, zonder 

dat u veel tijd kwijt bent aan programmeren 

en testen.

Premium web recorder

De premium web recorder is bedoeld 

voor veelgebruikers en is ideaal voor het 

werken met spraakherkenningssoftware. 

De instelbare web recorder heeft standaard 

functies voor opnemen, onderbreken en 

stoppen, maar ook een volumemeter en 

bewerkingsmodus.

Aanpasbaar design

IIntegrators kunnen formaat en kleur van de 

webrecorder aanpassen om het perfect in 

hun nieuwe of bestaande gebruikersinterface 

te integreren. Knoppen van ongebruikte 

functies kunnen in de player worden 

uitgeschakeld en verborgen.

Eenvoudig en betrouwbaar afspelen

De Philips Web Recorder bevat volume- 

en afspeelfuncties zoals afspeelsnelheid, 

automatische backspace en spoelsnelheid. 

Helder afspelen van audio en eenvoudige 

navigatie maakt transcriptie comfortabel voor 

de assistent en maakt de resultaten accurater.

Philips SpeechMike Premium hardware-

ondersteuning

De premium web recorder ondersteunt 

de Philips SpeechMike Premium Touch en 

SpeechMike Premium Air dicteemicrofoon, 

zodat auteurs meteen aan de slag 

kunnen gaan en kunnen genieten van de 

allerbeste geluidskwaliteit en eenvoudige 

opnamecontrole.

Philips-voetpedaal hardware-ondersteuning

Trascribenten kunnen snel aan de slag gaan 

en afspeelfuncties op een comfortabele 

manier beheren met het Philips-voetpedaal. 

Hardware-ondersteuning zorgt er ook voor 

dat de instellingen van het voetpedaal 

eenvoudig aangepast kunnen worden aan de 

gewenste transcriptiestijl van de transcribent.

Voorbeelden van broncode

De Philips Web Recorder SDK wordt geleverd 

met voorbeelden van webtoepassingen die 

HTML5 en JavaScript gebruiken, alsmede een 

voorbeeld van een servercode in C# voor een 

snelle en eenvoudige integratie.
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Serververeisten

De SDK is een webapplicatie die gehost 

moet worden op een Windows Server met de 

volgende vereisten: Windows Server 2012 R2, 

Windows Server 2016, Windows Server 2019

Internet Information Services (IIS) 7.5 of 10.0 

.Net Framework 4.6.1 of hoger 

Voor veilige bediening SSL-certificaat en 

HTTPS 

ASP .NET 4.7 

De client-webtoepassing die de SDK 

gebruikt, moet hetzelfde domein hebben en 

hetzelfde SSL-certificaat gebruiken als de 

SDK-webtoepassing. Het moet bij voorkeur 

gehost worden op dezelfde IIS als de SDK, 

hoewel dit niet vereist is.

Clientvereisten

Processor: Pentium 4 of nieuwere processor 

die SSE2 ondersteunt

RAM-geheugen: 512 MB/2 GB voor de 64-bits 

versie

Besturingssysteem client: Windows 11 Pro, 

Windows 10 Pro/Enterprise (64bit)

Client webbrowser: Google Chrome, Mozilla 

Firefox

Videokaart: DirectX-compatibele videokaart 

met hardwareversnelling aanbevolen

Geluidsapparaat: Windows-compatibel 

geluidsapparaat

Ontwikkelomgeving

Visual Studio 2017

Inhoud verpakking

Downloadlink voor Philips Web Recorder 

Software Development Starter Kit 

Philips SpeechExec Enterprise-licentie 

Server met Web Recorder SDK-licentie test 

webapplicatie in HTML5/JavaScript en C# 

met broncode

Web Recorder SDK-documentatie

Ondersteunde hardwareproducten

Philips SpeechMike Premium Air draadloze 

dicteermicrofoon uit de 4000/4010-serie 

Philips SpeechMike Premium Touch 

dicteermicrofoon uit de 3700/3800-serie 

Philips SpeechOne draadloze dicteerheadset 

uit de PSM6000-serie

Philips USB-voetpedaal uit de ACC2300-

serie


