AS‑9000
Transkriptsioonikomplekt
• Konfigureeritav ja
ergonoomiline nelja
nupuga USB-jalgpedaal
• Krüpteeritud DSS Pro
failide esitamine (vaja
konkreetset parooli)
• Olympus Dictation
Management System
(ODMS) tarkvara
kõne hõlpsaks
dokumenteerimiseks
• Toetab mitmeid Dragon
NaturallySpeaking
kasutajaprofiile

• Dikteeritud failide
edastamine LAN, FTP või
E-maili teel
• Lõua alla asetatavad
kõrvaklapid (stereo)
• Mitmete helikoodekite
taasesitus (DSSPro, DSS,
WAV, WMA, MP3)

• Automaatne dikteerimiste
ruutimine / töövoog

Sinu kõne dokumenteerimise töövoo viimane link
Professionaalsesse transkriptsioonikomplekti AS‑9000 kuulub 4 klahviga USB‑jalglüliti RS31H ja lõua alla asetatavad
stereo‑kõrvaklapid, et tagada mugav transkribeerimistöö. Kui pedaalid on konfigureeritud vastavalt individuaalsetele vajadustele,
on käed vabad, et saaks audiofaile transkribeerida või muid asju teha. Tänu eriti laiale keskmisele pedaalile on sellel täiuslik
ergonoomika kuni jalanõusuuruseni 46 ja see aitab transkribeerida audiofaile isegi mitme tunni kestel. Lisaks, "Olympus Dictation
Management System" (ODMS) tarkvara tagab efektiivse ja üliturvalise dikteerimiste halduse. ODMS toetab ka kolmanda tootja
kõnetuvastustarkvara Dragon NaturallySpeaking. Kui OMDS on installeeritud koos Dragon NaturallySpeaking tarkvaraga, saab
sisestaja kasutada taust‑kõnetuvastuse abi. Tänu sellele, peab sisestaja kõigest kõnetuvastuse tulemusi kontrollima. Korrektuuri
tehes treenib sisestaja autori kasutajaprofiile, nii et täpsusmäär muutub järjest suuremaks.

Tehnilised andmed ja disain võivad muutuda ilma tootjapoolse eelneva etteteatamise ja kohustusteta

Tehnilised andmed
Kontroller*
Mudel

Kõnetuvastuse tarkvara tootjalt Nuance*
RS31H (Täpsemad andmed leiab
toote veebilehelt)

Kontrollerite arv

4 pedaalid

Konfigureeritavad
Aktiveeritav
kontrollerid
Lukustatavad pedaalid Keskmine või ülemine pedaal
Libisemisvastane matt Aktiveeritav
Ühenduvus

USB-pistik
8 Pin-pistik doki jaoks (CR21 / CR15)

Kaabli pikkus

2,5 m

Automaatne
kõnetuvastus taustal
Kõnetuvastuse
profiilide automaatne
adapteerimine
Mitmekeelne tugi

Aktiveeritav
Aktiveeritav

Aktiveeritav (ühendades mitme
salvesti kasutaja profiilid autoritega)

Mallide määramine
kasutajatele ja
töötüüpidele
[kõneväljad]

Aktiveeritav

Aktiveeritav (lisab dokumentidele
automaatselt metainfo)

Kõrvaklapp*
Mudel

E103 (Täpsemad andmed leiab toote

[Kõneväli] assistent
mallide loomiseks

veebilehelt)
Kandmisstiil

Lõua all

Kaabli pikkus

3m

Üleminek

3.5mm Ų stereo / kaldu

Ühenduse
välisviimistlus
Mono / Stereo

Nikkelkate

Sagedusvaste

100 - 10000 Hz

Maksimaalne väljund

20 mW

Tundlikkus

108 dB

Takistus

21 Ω

Kaal

25 g

Mõõtmed

137 x 155 mm

* Kõnetuvastustarkvara ei kuulu komplekti

Operatsioonisüsteem ja nõuded arvutile
Süsteemi nõuded

Stereo

Transkriptsioonitarkvara*
Üksiklitsents

Aktiveeritav

ODMS R7 - transkriptsioonimoodul
Täiendavat infot leiab ODMS R7

spetsifikatsioonist
Automaatne dikteeritud Aktiveeritav
andmete importimine
e-kirjadest
Dikteerimistöövoog
Jagatud kaust LAN'is
FTP
Krüpteeritud DSS Pro Aktiveeritav
formaadis failide esitus
Audiokoodekid
DSS Pro / DSS / WAV / WMA / MP3

Tehnilised andmed ja disain võivad muutuda ilma tootjapoolse eelneva etteteatamise ja kohustusteta

Vaata konkreetse komplekti kuuluva
toote lehte

