
Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

AS‑9000
Utskriftspaket
• Konfigurerbar &

ergonomisk USB-fotpedal
med 4 knappar

• Överföring av diktamen via
LAN, FTP eller e-post

• Uppspelning av krypterade
DSSPro-filer (speciellt
lösenord krävs)

• Hörlur, under-hakan-
modell (stereo)

• Programvara Olympus
Dictation Management
System (ODMS) för enkel
röstdokumentation

• Uppspelning av flera olika
audio codecs (DSSPro,
DSS, WAV, WMA, MP3)

• Stöder flera olika
användarprofiler av
Dragon NaturallySpeaking

• Automatisk dirigering/
arbetsflöde av diktamen

Den sista länken i arbetsflödet av röstdokumentation

Det professionella utskriftspaketet AS‑9000 omfattar USB‑fotpedal RS31H med 4‑knappar och en stereohörlur som bärs under
hakan för att säkerställa bekväm transkribering. När pedalerna är konfigurerade enligt dina individuella behov kommer du att ha
händerna fria för att transkribera en ljudfil eller annat. Den extra breda centrumpedalen ger en perfekt ergonomi för skostorlekar
upp till 46 och hjälper dig att transkribera ljudfiler under flera timmar.Dessutom garanteras effektiv och mycket säker diktering av
"Olympus Dictation Management System" (ODM) programvara, som också stöder den tredje part programvara för taligenkänning
Dragon NaturallySpeaking. Vid ODMs installeras tillsammans med Dragon NaturallySpeaking kan den som gör utskrifterna kan
dra nytta av stöd från bakgrunds taligenkänning. Alltså behöver bara resultatet kontrolleras av taligenkänning. Genom att göra
korrigeringar justeras författarnas användarprofiler så att noggrannheten blir bättre och bättre.

Tekniska data

Kontroll*
Modell RS31H (Se produktens

hemsida för mer information)
Antal kontroller 4 pedaler
Konfigurerbara kontroller Ja
Låsbara pedaler Center eller topp-pedal
Anti-glid matta Ja
Anslutningar USB-kontakt

8-pinnars kontakt för
dockningsstation (CR21 /
CR15)

Kabellängd 2,5 m

Hörlurar*
Modell E102 (Se produktens

hemsida för mer information)
Bärstil Under hakan
Kabellängd 3 m
Anslutning 3,5 mm stereo / vinklad
Stereo Ja
Max. uteffekt 20 mW
Känslighet 87 dB
Vikt 28 g
Mått 150 x 150 mm



Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

Transkriberingsprogramvara*
Singellicens ODMS R7 - Utskriftsmodul

Se specifikationerna för
ODMS R7 för fler detaljer
och funktioner

Automatisk import av diktamen
från e-post

Ja

Diktamensarbetsflöde via Delad mapp i LAN
FTP

Uppspelning krypterade DSS
Pro-filer

Ja

Audio codecs DSS Pro / DSS / WAV /
WMA / MP3

Taligenkänningsmjukvara från Nuance*
Automatisk bakgrunds-
taligenkänning

Ja

Automatisk anpassning av
taligenkänningsprofiler

Ja

Stöd för flera språk Ja (Genom att koppla flera
taligenkänningsprofiler till
upphovsmän)

Ange mallar för användare och
arbetstyper

Ja

[Röstfält] Ja (lägger automatiskt till
metainformation i dokument)

[Röstfält]-assistent för att skapa
mallar

Ja

* Programvara för
röstigenkänning är ej
inkluderad

Operativsystem & övriga krav
Systemkrav Se särskilda produktsidor för

respektive kit


