AS‑9000
Transcriptiekit
• Instelbare en
ergonomische
voetschakelaar met 4
pedalen
• Afspelen van versleutelde
DDS Pro-bestanden
(vereist een wachtwoord)
• ODMS-software (Olympus
Dictation Management
System) voor het
eenvoudig uitwerken van
spraakbestanden.
• Ondersteuning voor
diverse Dragon
NaturallySpeakinggebruikersprofielen

• Bestandsoverdracht via
LAN, FTP of e-mail

• Stereohoofdtelefoon
(onder de kin)
• Afspelen van diverse
audiocodecs (DSSPro,
DSS, WAV, WMA, MP3)

• Automatische
dicteerworkflow

De laatste schakel in de workflow voor spraakdocumentatie
De professionele transcriptiekit AS‑9000 wordt geleverd met een USB‑voetschakelaar (RS31H) met vier pedalen, en een
stereohoofdtelefoon die onder de kin wordt gedragen. Zodra de pedalen volgens uw wensen zijn geconfigureerd, kunt u handsfree
aan de slag. Dankzij het extra brede middenpedaal heeft de voetschakelaar een perfect ergonomisch ontwerp voor schoenen tot
maat 46, en werkt u moeiteloos uren achtereen.
Verder zorgt de ODM‑software (Olympus Dictation Management System) voor een efficiënt en betrouwbaar dicteerproces
waarbij tevens ondersteuning wordt geboden voor de spraakherkenningssoftware Dragon NaturallySpeaking. Wanneer ODMS is
geïnstalleerd in combinatie met Dragon NaturallySpeaking kan de gebruiker profiteren van de ondersteuning voor spraakherkenning
op de achtergrond. Op die manier hoeft de gebruiker alleen de resultaten te controleren. Door correcties door te voeren, traint
de gebruiker de gebruikersprofielen van degenen die de opnamen hebben gemaakt, en dat vertaalt zich in een steeds grotere
nauwkeurigheid.

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

Specificaties
Controller*
Model

Spraakherkennigssoftware van Nuance*
RS31H (Raadpleeg de website voor
meer informatie)

Aantal regelaars

4 pedalen

Instelbare regelaars

Ja

Vergrendelbare
pedalen
Antislipmatje

Middelste of bovenste pedaal

Connectiviteit

USB-aansluiting

Ja

E103 (Raadpleeg de website voor
meer informatie)

Manier van dragen

Onder de kin

Kabel lengte

3m

Connector

3,5 mm, stereo, rechtse hoek

Afwerking van de
connector
Mono / stereo

Nikkelbeslag

Frequentieweergave

100 - 10000 Hz

Max. vermogen

20 mW

Gevoeligheid

108 dB

Impedantie

21 Ω

Gewicht

25 g

Afmetingen

137 x 155 mm

* Spraakherkenningssoftware wordt niet
meegeleverd

Besturingssystemen en systeemvereisten
Systeemvereisten

Stereo

Transcriptiesoftware*
ODMS R7 - Transcriptiemodule
Bekijk de ODMS R7-specificatie voor
meer informatie en functies
Automatisch dictaten
importeren vanuit emails
Dicteerworkflow via

Ja Door gebruikersprofielen voor

informatie toe aan document)
[Voice Field] assistent Ja
om sjablonen aan te
maken

Hoofdtelefoon*

Enkelvoudige licentie

Ja

2,5 m

(CR21 / CR15)

Model

Ja

meerdere gebruikers in te stellen
Koppel sjablonen aan Ja
gebruikers en aan
werktypes
[Spraakvelden]
Ja (voegt automatisch meta-

8 Pin-aansluiting voor dockingstation
Kabel lengte

Automatische
achtergrond SR
(spraakherkenning)
Automatische
aanpassing van SRprofielen
Ondersteuning voor
meerdere talen

Ja

Gedeelde map in het LAN

FTP
Afspelen van
Ja
versleutelde DSS Probestanden
Audiocodecs
DSS Pro / DSS / WAV / WMA / MP3

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

Bekijk de betreffende productpagina's
van de kit-onderdelen

