AS‑9000
Afskrivningssæt
• Konfigurerbar og
ergonomisk USB-fodpedal
med 4 knapper
• Afspilning af krypterede
DSS PRO-filer (særlig
adgangskode påkrævet)
• Olympus Dictation
Management System
(ODMS)-software til nem
taledokumentation
• Understøtter flere Dragon
NaturallySpeakingbrugerprofiler

• Diktatoverførsel via LAN,
FTP eller e-mail
• Hovedtelefon, der er
placeret under hagen
(stereo)
• Afspilning af flere audiocodecs (DSSPro, DSS,
WAV, WMA, MP3)
• Automatisk diktatrouting/workflow

Det afsluttende link i din taledokumentationsworkflow
Det professionelle transskriptionssæt AS‑9000 omfatter RS31H‑USB‑fodpedalen med 4 knapper og en stereohovedtelefon, der
placeres under hagen, for at sikre behageligt transskriptionsarbejde. Når pedalerne er konfigureret i henhold til dine individuelle
behov, har du hænderne fri til at transskribere en lydfil eller til andre ting. Med den ekstrabrede midterpedal er ergonomien
perfekt for skostørrelser op til str. 46, og det hjælper dig med at transskribere lydfiler selv ved brug over flere timer.Effektiv
og meget sikker diktatstyring garanteres desuden af "Olympus Dictation Management System" (ODMS)‑software, der også
understøtter tredjepartssoftware til talegenkendelse fra Dragon NaturallySpeaking. Hvis ODMS er installeret sammen med Dragon
NaturallySpeaking, kan renskriveren drage fordel af talegenkendelse i baggrunden. Derfor skal renskriveren blot kontrollere
talegenkendelsesresultaterne. Ved at rette træner renskriveren forfatterens brugerprofiler, så de bliver mere og mere nøjagtige.

Specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse for producenten

Specifikationer
Controlle*
Model

Talegenkendelsessoftware fra Nuance*
RS31H (se produktets websted for
flere oplysninger)

Antal knapper

4 pedaler

Konfigurerbare
knapper
Låsbare pedaler

Tilgængelig

Skridsikker måtte

Tilgængelig

Forbindelse

USB-stik

Midterpedal eller øverste pedal

8-benet stik til dockingstation (CR21 /
CR15)
Kabellængde

2,5 m

Hovedtelefon*
Model

Automatisk baggrunds- Tilgængelig
SR
Automatisk tilpasning Tilgængelig
af SR-profiler
Understøttelse af flere Tilgængelig (Ved at knytte flere SRsprog
brugerprofiler til forfattere)
Tildel skabeloner
til brugere og
arbejdstyper
[Stemmefelter]

oplysninger)
Under hagen

Kabellængde

3m

Stik

3,5mm Ø stereo/vinklet

Konnektorfinish

Forniklet

Mono / Stereo

Stereo

Frekvensrespons

100 - 10000 Hz

Maks. udgangseffekt

20 mW

Følsomhed

108 dB

Impedans

21 Ω

Vægt

25 g

Mål

137 x 155 mm

Systemkrav

ODMS R7 - Transskriptionsmodul
Se flere oplysninger og funktioner i
specifikationen til ODMS R7

Automatisk import af
diktat fra e-mail
Diktatworkflow via

Tilgængelig

* Stemmegenkendelsesprogram medfølger ikke

Operativsystem og krav

Skriveprogram*
Enkelt licens

Tilgængelig (Tilføjer automatisk
metaoplysninger til dokumentet)

[Stemmefelt]assistent til at oprette
skabeloner

E103 (se produktets websted for flere

Bærestil

Tilgængelig

Tilgængelig
Delt mappe i LAN

FTP
Afspilningskrypterede Tilgængelig
DSS Pro-filer
Audio-codecs
DSS Pro / DSS / WAV / WMA / MP3

Specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse for producenten

Se produktsiderne for dele i sættet

