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Den skandinaviska advokatbyrån NORDIA effektiviserar 
skapandet av dokument genom att använda taligenkänning 
från Philips SpeechLive. I kombination med diktafonen 
PocketMemo hjälper detta NORDIAs advokater att ge sina 
klienter en bättre service.

NORDIA är en advokatbyrå med kontor i Sverige, 

Norge, Danmark och Finland. Byrån erbjuder 

juridiska tjänster inom olika verksamhetsområden 

som t.ex. bank, energi och miljö, IT samt 

fastighets- och entreprenadrätt.

Taligenkänning på svenska

Advokat Per Fridén arbetar på NORDIAs 

Göteborgskontor och är partner sedan 1987. 

En av hans dagliga arbetsrutiner består 

av att skapa olika typer av textdokument.  

För att underlätta skapandet av dessa 

dokument, införde Per en ny metod - han 

använder taligenkänningsfunktionen som 

finns i Philips SpeechLive och som är en 

molnbaserad dikteringslösning. Sedan 2016 

finns taligenkänningsfunktionen på svenska 

samt för ytterligare 20 st språk. “Att arbeta med 

Philips SpeechLive är bekvämt. Dessutom är 

det ett mycket tillförlitligt system”. Per berättar 

vidare: “Min sekreterare behöver endast 

göra formateringen och korrekturläsningen 

av dokumenten som levereras från Philips 

SpeechLive, vilket underlättar för henne och 

gör att det går enklare och snabbare.” NORDIA 

har kunnat effektivisera sitt arbetsflöde för 

diktering avsevärt, vilket i förlängningen har 

medfört resursbesparingar. Per Fridén säger: 

“Philips SpeechLive hjälper mig att spara såväl 

tid som pengar. Mina klienter har märkt dessa 

optimeringar också, då de får sina dokument 

snabbare och med högre kvalitet än tidigare”.

Enkel diktering med Philips PocketMemo

Per Fridén har möjligheten att använda Philips 

dikteringsapp på sin smartphone eller sin 

Philips PocketMemo DPM8000 diktafon. 

Båda alternativen fungerar perfekt med Philips 

SpeechLive. Per Fridén använder dock mest 

Philips PocketMemo diktafonen eftersom den är 

mer lättanvänd tack vare skjutreglaget.  

“Jag föredrar att göra mina diktat med min  

Philips PocketMemo för då kan jag fullt ut 

koncentrera mig på innehållet. Att använda 

diktafonen är en vana och att prata är så mycket 

snabbare än att skriva. Om jag skulle skriva 

själv så skulle det störa mig i min tankeprocess”, 

avslutar Per Fridén.

Utveckling av arbetsmetoderna

För ungefär sex år sedan gick Advokatfirman 

NORDIA från analog diktering till en digital 

dikteringslösning från Philips. Detta var 

det första steget mot att effektivisera 

dokumentationsprocessen och få en snabbare 

handläggningstid. Nästa steg togs i November 

2016: integreringen av taligenkänning med  

Philips SpeechLive lyfte standarden ytterligare 

och hjälper juristerna på NORDIA att bemöta det 

ökade kravet på en snabbt föränderlig arbetsmiljö.

Att arbeta med Philips SpeechLive är bekvämt. 
Dessutom är det ett mycket tillförlitligt system.
Per Fridén,

Advokat på Advokatfirman NORDIA

www.dikteringsbutiken.se
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