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Alles-in-één
SpeechExec Pro 10 

7

Philips SpeechExec Pro dicteer- en 
transcriptiesoftware koppelt auteurs 
en transcribenten aan elkaar. Het 
biedt communicatie, individuele 
workflowinstellingen en organisatorische 
flexibiliteit. Ontvang snel uw uitgeschreven 
tekstdocumenten. 
U hoeft alleen een stemopname te maken 
en de bestanden naar SpeechExec te 
sturen. 
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Extreem
efficiënt

Philips SpeechExec Pro helpt u focussen 
op belangrijke zaken. Bespaar tijd en geld 
door uw dicteerworkflow eenvoudig met 
onze geavanceerde software te beheren 
en te monitoren. Automatische routing 
van opnames en daaruit voortvloeiende 
uitgeschreven documenten voor een 
snellere doorlooptijd. 
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Ontvang uitgeschreven transcripties nog 
sneller dan voorheen, of u nu op kantoor 
of onderweg bent. Of u uw opnames 
nu door uw persoonlijke assistent, onze 
Philips spraakherkenning of SpeechLive 
transcriptieservice wilt laten transcriberen, 
u bespaart waardevolle tijd.

Extreem
snel
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Gegevensbeveiliging is nog nooit zo 
belangrijk geweest. Philips SpeechExec 
Pro biedt zeer veilige, geavanceerde 
bestandscodering en beveiligde 
gegevensoverdracht. Uw bestanden zijn 
veilig en er wordt regelmatig automatisch 
een back-up van gemaakt.

Extreem
veilig

1312
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opdracht is en auteurs zien onmiddellijk 

wanneer een opname is uitgetypt. SpeechExec 

Pro is verkrijgbaar in twee versies. Eentje wordt 

geleverd met geïntegreerde spraakherkenning 

(PSE4000-serie), waarmee u onmiddellijk 

dringende dictaten kunt uittypen, zelfs als uw 

assistent niet beschikbaar is. SpeechExec Pro 

is de perfecte aanvulling op de SpeechMike 

Premium dicteermicrofoon. Met een SpeechMike 

kunt u rechtstreeks in de software dicteren en 

de spraakherkenningsresultaten op uw scherm 

bekijken. 

Volledige dictaten van mobiele dicteerapparaten 

zoals de Philips Pocket Memo kunnen 

ook eenvoudig in de wachtrij van de 

spraakherkenningssoftware worden geplaatst, 

en worden binnen een paar seconden volledig 

uitgetypt. Voltooide documenten kunnen 

automatisch rechtstreeks naar de auteur worden 

teruggestuurd, zelfs als deze onderweg is.

Als uw spraak tekst wordt
Philips SpeechExec Pro koppelt auteurs en 

transcribenten, zodat het spraak-naar-tekst 

proces eenvoudiger en efficiënter wordt. Maak 

een stemopname met behulp van een Philips 

dicteerapparaat zoals de SpeechAir, Pocket 

Memo, SpeechMike of de Philips dicteer-app 

voor smartphones en stuur deze onmiddellijk 

op voor transcriptie. De software wijst uw 

dictaten automatisch toe aan uw gewenste 

transcriptie-optie. U kunt kiezen of uw assistent, 

spraakherkenning of Philips SpeechLive 

transcriptieservice de documenten voor u 

uittypt. E-mails met uitleg tussen auteurs en 

transcribenten zijn overbodig. Transcribenten 

ontvangen een melding als er een nieuwe 

1 2 3
Uw 
voltooide 
document 
ontvangen

Uw bestanden 
opnemen en 
naar SpeechExec 
Pro verzenden

Uw 
transcriptie-
optie kiezen

Stroomlijn uw workflow
en bespaar tijd

Philips SpeechExec 
Pro optimaliseert de 
uitwisseling van informatie 
in uw dagelijkse 
dicteerworkflow.  
Zo eenvoudig is het. 
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Gebruik de kracht 
van uw stem 
geïntegreerde spraakherkenningPSE4000-serie

Uw voltooide 
tekstdocument 

ontvangen

17

Realtime 
spraakherkenning 

Verbinding maken 
met SpeechLive 
(optioneel)

Uw bestand 
via e-mail 
versturen

De opname 
starten

Knip en plak uw 
tekst eenvoudig in 
andere applicaties 
met behulp van de 

SpeechMike
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Philips SpeechExec Pro is perfect voor 
advocatenkantoren, juridische afdelingen van 
bedrijven en rechtbanken. Juridische professionals 
moeten grote hoeveelheden correspondentie 
en documenten verwerken. De software helpt 
ze hun strakke deadlines te halen door hun 
documentatieproces te stroomlijnen. 

Gegevensbeveiliging is van essentieel belang in de 
juridische sector. Gegevens van klanten moeten te 
allen tijde strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
SpeechExec Pro voldoet aan de behoeften door 
dubbele bestandscodering en automatische back-
up van gegevens te bieden.

Met de dicteersoftware voor het secretariaat 
kunnen we onze tijd optimaal benutten door 
standaard dicteerbestanden uit te besteden 
voor transcriptie, zodat assistenten tijd vrij 
kunnen maken voor urgentere en veeleisende 
administratieve taken.

Professionele oplossing
voor de juridische sector

advocaat

18 19

– Alison Hoy, Chief Executive, Berry Smith LLP
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Philips SpeechExec Pro is een op maat gemaakte 
oplossing voor professionele zorgverleners in 
openbare ziekenhuizen en medische privéklinieken. 
Aangezien we zeven keer sneller kunnen spreken 
dan typen, kunnen patiëntdossiers nu veel efficiënter 
worden opgesteld. De software werkt naadloos 
samen met bestaande klinische software en 
informatiesystemen in ziekenhuizen. Het voldoet 
aan de behoeften van druk bezette professionele 
zorgverleners doordat ze zich meer op hun patiënten 
kunnen richten en geen patiëntverslagen hoeven te 
typen.

Ons systeem voor beheer van de dictaten 
wordt erg gewaardeerd door medici. Als een 
verslag eenmaal is opgenomen, worden de 
gegevens automatisch in de software geladen 
om uitgetypt te worden.

–  Sylvie Desaunois, manager informatiesystemen van 
het Saint-Quentin Hospital Center

Professionele oplossing
voor de gezondheidszorg

arts

*  Voor de beste resultaten voor zorgspecifieke woordenlijsten voor 
spraakherkenning, kan de Dragon Medical Practice Edition aangeschaft worden.   
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Of u nu in de financiële sector, het 
verzekeringswezen, de vastgoedsector, als architect, 
journalist of verkoper werkt, met SpeechExec Pro 
krijgt u meer gedaan in minder tijd. Verslagen 
kunnen onderweg gedicteerd en rechtstreeks voor 
transcriptie naar SpeechExec verzonden worden. De 
geïntegreerde Philips spraakherkenningssoftware zet 
spraak onmiddellijk om in tekst.

Ik ontvang in een mum van tijd 
tekstdocumenten van mijn notulen van een 
vergadering. Dit is natuurlijk fantastisch 
omdat ik uren kostbare tijd per week bespaar.

Professionele oplossing
voor business professionals

–  Gordon McAlpine, oprichter en CEO van  
The Sales Club 

business 
professional

#
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Koppel uw eigen woordenlijst

U kunt de geïntegreerde spraakherkenningssoftware nieuwe 

woorden en opdrachten aanleren. Gebruikers kunnen hun bestaande 

woordenlijsten en eerder opgeslagen opdrachten inladen zodat de 

spraakherkenning direct zeer nauwkeurig is.

Geïntegreerde spraakherkenning

Met de geïntegreerde professionele Dragon-

spraakherkenningssoftware kunt u spraak direct omzetten naar tekst 

via alle Philips dicteerrecorders. Hiermee verkrijgt u een voortreffelijke 

geluidskwaliteit, een hoge mate van nauwkeurigheid en een eenvoudig 

hardwarebeheer.

A Z

!

Ontwikkeld voor spraakherkenning

Spraakherkenningssoftware van Dragon werkt naadloos samen met 

de oplossing. Of de auteur nu rechtstreeks in de software wil dicteren 

met een Philips microfoon of opgenomen bestanden vanaf een 

dicteerapparaat wil uploaden, dankzij de uitzonderlijk nauwkeurige 

spraakherkenning wordt hun workflow gevoelig versneld.

SpeechExec transcriptiespeler

De software is uitgerust met een zeer gebruiksvriendelijke transcriptiespeler 

waarmee u opnames kunt pauzeren, snel vooruit spoelen en terugspoelen. 

In combinatie met het configureerbare voetpedaal van Philips verloopt 

transcriptie nog beter en sneller. Er kunnen vooraf gedefinieerde sjablonen 

worden gebruikt, zodat documenten automatisch worden aangemaakt met 

de juiste kop- en voettekst waarmee u nog meer tijd bespaart.

Automatische download

Met SpeechExec Pro kunnen auteurs en transcribenten al hun dictaten 

automatisch downloaden vanaf hun dicteerapparaat rechtstreeks naar de 

software en doorsturen naar de gewenste bestemming via hun lokale netwerk, 

FTP-server SpeechLive of e-mail.

Efficiënt workflowmanagement

Controleer en beheer eenvoudig de workflow tussen auteurs en 

transcribenten. Opnames en de daaruit voortkomende documenten worden 

automatisch naar de juiste persoon doorgestuurd, waardoor de levertijd 

korter is.

Databeveiliging en back-up

Dankzij bestandscodering in realtime (256-bits) en veilige bestandsoverdracht 

krijgen alleen bevoegde personen toegang tot documenten. De optionele 

automatische back-upfunctie beschermt data tegen onvoorzien verlies.

Werklijsten en organisatie

Aan de hand van werklijsten kunnen zowel auteurs als transcribenten hun 

werkstatussen in de gaten houden. Dit maakt onnodige communicatie over 

statussen overbodig, waardoor beide partijen tijd besparen. Bestanden 

kunnen worden georganiseerd in submappen,. Ze kunnen specifieke 

eigenschappen en opmerkingen toegewezen krijgen en kunnen worden 

gemarkeerd als urgent om taken te organiseren en prioriteit te geven.

Geïntegreerde recorder en player

Met de geïntegreerde dicteerrecorder kunnen auteurs rechtstreeks opnemen 

via hun SpeechExec software. De software werkt perfect samen met de 

Philips SpeechMike dicteermicrofoons en zorgt ervoor dat alle opname- en 

afspeelfuncties (invoegen, overschrijven en toevoegen) snel en eenvoudig 

kunnen worden bediend. De functietoetsen kunnen afzonderlijk worden 

geprogrammeerd voor extra gebruiksgemak.

Afzonderlijke sorteer- en filteropties

Zowel auteurs als transcribenten kunnen profiteren van afzonderlijke sorteer- 

en filteropties; hiermee kunnen ze dictaten en documenten nog sneller vinden 

en altijd goed georganiseerd blijven.

Meldingen voor nieuwe taken

Transcribenten kunnen meldingen ontvangen wanneer ze nieuwe opnames 

krijgen toegewezen. Hierdoor worden belangrijke opnames nooit gemist. Deze 

meldingen worden in realtime weergegeven op hun scherm, in een discreet 

pop-upvenster.

Naadloze integratie in SpeechLive

De Philips SpeechLive cloud-dicteeroplossing geeft gebruikers doorlopend 

toegang tot bestanden via een browser voor nog meer flexibiliteit en 

mobiliteit. Met SpeechLive kunnen auteurs op hun smartphone dicteren en 

dictaten rechtstreeks naar de SpeechExec software verzenden. Er is ook een 

transcriptieservice beschikbaar. Hierbij worden de opnames van de auteur snel 

uitgetypt door getrainde professionals.

SpeechExec Pro 10
Dicteer- en transcriptiesoftware
LFH4000-serie

PSE4000-serie
Dicteer- en spraakherkenningssoftware

+
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Technische specificaties
SpeechExec Pro dicteer- en transcriptiesoftware

Processor Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor, 1 GHz of snellere processor

RAM 2 GB (32-bits)/4 GB (64-bits)

Ruimte op harde schijf 100 MB voor SpeechExec software, 4,5 GB voor Microsoft .NET Framework

Besturingssysteem Windows 10 (64-bits), Windows 8.1/7 (32/64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), 
Windows Server 2008 R2 (32/64-bits)

Grafische kaart DirectX-compatibele grafische kaart met hardwareversnelling aanbevolen

Geluid Windows-compatibel geluidsapparaat

Browser Internet Explorer 9 of hoger of de huidige versie van Chrome of Firefox

Vrije USB-poort 1 vrije USB-poort vereist

Internetverbinding Vereist om software te activeren

Ondersteunde 
spraakherkennings-
software

Nuance Dragon Professional 12.5/13/14/15 Individual/Group, Nuance Dragon Legal 
12.5/13/14/15, Dragon Medical Practice Edition 2/3, Nuance Dragon SDK Client 
Edition 14

Processor Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor, 2,2 GHz of snellere processor

RAM 4 GB (32-bits)/8 GB (64-bits)

Ruimte op harde schijf 8 GB

Besturingssysteem Windows 10 (64-bits), Windows 8.1/7 (32/64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), 
Windows Server 2008 R2 (32/64-bits)

Ondersteunde talen Engels (inclusief varianten voor VS, VK, Australië, Zuid-Oost-Azië, India en Canada), 
Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands

Ondersteunde 
audioformaten

.wav, .wma, .mp3, .dss, .ds2, .m4a.

E-mailprogramma’s Microsoft Outlook Express 7, Windows Live Mail, Microsoft Outlook 2003/2007/2010 
(32-bits), Microsoft Exchange Server 2003/2007/2010, Lotus Notes 6.0.3/6.5.5, Novell 
GroupWise

Bestandsservers Windows 2003 Server (32-bits/64-bits), Windows 2008 R2 Server (64-bits)

Spraakherkennings-
software

Dragon NaturallySpeaking 10.1/11/12/15 Professional of Legal Edition

Systeemvereisten

Aanvullende systeemvereisten voor spraakherkenningssoftware

Ondersteunde programma's

Geïntegreerde spraakherkenning (PSE4000-serie)

Versies
SpeechExec Pro Dictate LFH4400 
De module voor auteurs, met geïntegreerde 
dicteerrecorder.

SpeechExec Pro Transcribe LFH4500 
De module voor transcribenten, met geïnte-
greerde transcriptiespeler.

SpeechExec Pro Dictate PSE4400 
De module voor auteurs, met geïntegreerde 
dicteerrecorder.

SpeechExec Pro Transcribe PSE4500 
De module voor transcribenten, met geïnte-
greerde transcriptiespeler.

Gegarandeerd perfecte resultaten
Werkt met alle Philips dicteerapparaten

Ga voor meer informatie naar www.philips.com/dictation

Voicerecorder-app

SpeechMike

Voor smartphones

Premium Touch-
dicteermicrofoon

SpeechAir
Smart dicteerapparaat

Pocket Memo
Dicteerapparaat

SpeechExec
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