
Diktera. Skicka. Klart.
Du behöver bara prata – 
SpeechLive sköter resten

Philips SpeechLive flyttar dikteringen till molnet, med alla de fördelar det 
innebär. Diktera var som helst och när som helst med maximal säkerhet och 
tillförlitlighet. Du kan enkelt få färdigskrivna dokument i realtid med den första 
kompletta tal-till-textlösningen från Philips. 

Lätt att använda 

• Ständig tillgång till filerna så att du kan arbeta när du vill och var du vill

• Enkla inställningar och lokal support gör att du snabbt kan installera programmet 

och få hjälp om du behöver

• Webbaserad hantering av arbetsflödet gör administrationen bekväm

Maximal datasäkerhet

• Med vår säkra, webbaserade lagringslösning är dina filer alltid trygga

• Dubbel kryptering i realtid för maximal säkerhet

• Säkerhetskopiering och återställning för högsta möjliga datasäkerhet

Flexibelt och alltid tillgängligt

• Lösningen är oberoende av lokal infrastruktur vilket ger ökad flexibilitet

• Flexibla prenumerationsalternativ gör att lösningen kan anpassas efter företagets 

storlek

• Möjlighet att välja till en transkriberingstjänst som uppfyller alla dina behov

• Möjlighet att välja till taligenkänning för omedelbar leverans

Effektiv arbetsflödeslösning

• Mycket bra hantering av arbetsflödet

• Ingår i Philips dikteringslösningar för smidig integration
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Huvudfunktioner
Ständig tillgång till alla filer

Du kommer alltid åt dina filer var 

du än befinner dig. Om du saknar 

internetuppkoppling kan du jobba offline och 

sedan synkronisera alla dikteringsfiler när du 

är uppkopplad igen. 

Enkel installation och lokal support

Det går snabbt och lätt att installera 

SpeechLive. Installationsprocessen är snabb 

och intuitiv och du kan sätta igång inom några 

minuter. Om du behöver hjälp finns våra 

lokala auktoriserade SpeechLive-partners på 

plats för att ge support.

Webbaserad hantering av arbetsflödet

Arbetsflödet hanteras smidigt via din 

webbläsare. Du behöver inte installera någon 

komplicerad programvara. Du kan ändra 

inställningarna när som helst och var som 

helst. Om du vill kunna jobba ännu snabbare 

och mer exakt finns en helt ny ergonomisk 

fotkontroll som kan integreras smidigt med 

systemet. Den underlättar transkriberingen 

genom att uppspelningen startas och stoppas 

med en enkel fotrörelse.

Säker lagring på nätet

SpeechLive erbjuder webbaserad lagring 

med hög säkerhet, så att dina filer alltid är 

skyddade från obehöriga. Lösningen har 

maximal anslutningssäkerhet via HTTPS-

protokoll. Alla data som lagras hos oss 

krypteras automatiskt, och serverspeglingen 

gör att du alltid har dina data tillgängliga och 

i säkert förvar.

Dubbelkryptering i realtid

Dina dikteringsfiler krypteras i realtid så 

att ingen obehörig kan komma åt dem. 

Vi använder den högsta tillgängliga 

krypteringsstandarden för att skydda 

dina data, även under uppladdning och 

nedladdning. Om filerna spelas in i DSS 

Pro-formatet kan de även krypteras en tredje 

gång för maximal säkerhet.

Säkerhetskopiering och återställning

Den automatiska 

säkerhetskopieringsfunktionen skyddar dig 

från att förlora data.

Dina dikteringsfiler finns alltid i säkert förvar, 

även om din dator skulle krascha, om du 

förlorar internetanslutningen eller råkar 

radera något av misstag.

Oberoende av lokal infrastruktur

Med SpeechLive kan du sätta igång direkt – 

det behövs ingen lokal serverinfrastruktur. 

Du får direkt tillgång till alla fördelar med 

lösningen, oavsett om du har en liten enskild 

firma eller ett stort företag med många 

anställda. Dina filer finns alltid tillgängliga, 

oberoende av eventuella förändringar i din 

IT-miljö.

Flexibla prenumerationsalternativ

SpeechLive kan anpassas till ditt företags 

behov genom att du när som helst kan ändra 

antalet användare. I nuläget finns stöd för 

upp till 50 användare per konto. SpeechLive 

erbjuder flexibla prenumerationsalternativ, så 

att lösningen alltid passar era budgetkrav. 

Tillval: transkriberingstjänst

Nu kan du även låta Philips SpeechLive sköta 

transkriberingen. Vår transkriberingstjänst 

kan också hantera inspelningar med två eller 

flera olika personer. Du får färdiga dokument 

i tre enkla steg: du spelar in, skickar filen och 

får tillbaka det färdiga dokumentet.

Det är lika enkelt som det låter och hjälper dig 

att spara värdefull tid och öka effektiviteten 

i arbetet. 
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Tillval: taligenkänning

Med vår tjänst för taligenkänning får du 

mer gjort på kortare tid. Du dikterar bara in 

dina anteckningar eller uppgifter i Philips 

diktafon eller dikteringsapp så får du strax 

dina filer transkriberade av vår avancerade 

programvara.

Mycket bra hantering av arbetsflödet

Anpassa lösningen till företagets arbetssätt. 

Som administratör kan du enkelt ange 

dikterare och sekreterare och styra 

arbetsflödet oavsett var du befinner dig, vilket 

bidrar till en balanserad arbetsbelastning.

En del av Philips dikteringslösningar

SpeechLive kan användas tillsammans 

med Philips diktafoner, din smartphone – 

eller båda samtidigt. Philips dikteringsapp 

ingår i alla SpeechLive-prenumerationer. 

Oavsett om du använder en diktafon eller 

smartphone kan du på ett professionellt sätt 

spela in, redigera och skicka inspelningar till 

transkribering direkt från enheten.
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Huvudfunktioner Versioner
Lilla företagspaketet (PCL1000)

10 minuters kostnadsfri transkribering ingår

5 minuters kostnadsfri taligenkänning per 

månad för varje betald användare

5 GB (25 000 min DSS Pro-inspelning) 

lagringsutrymme på nätet

Max antal användare: 10

Avancerat företagspaket (PCL1100)

10 minuters kostnadsfri transkribering ingår

10 minuters kostnadsfri taligenkänning per 

månad för varje betald användare

20 GB (100 000 min DSS Pro-inspelning) 

lagringsutrymme på nätet

Max antal användare: 50

Hantera arbetsflödet med ett enda klick

Individuell tilldelning av vilken sekreterare 

som skriver för vilken dikterare



Specifikationer
Systemkrav för SpeechLive-administration

Webbläsare: Internet Explorer 11, Google 

Chrome för Windows och MacOS, Safari för 

MacOS

Kompatibla produkter

Bärbara diktafoner: Philips Pocket 

Memo digital diktafon DPM8000-serien, 

DPM6000/7000-serien, LFH9600/9500-

serien, LFH9380, LFH9375, PSP1000-serien 

samt Voice Tracer-serien.

Dikteringsmikrofoner: Philips SpeechMike 

Air trådlös dikteringsmikrofon LFH3000-

serien, Philips SpeechMike Premium 

USB-dikteringsmikrofon LFH3500-serien, 

Philips SpeechMike USB-dikteringsmikrofon 

LFH3200-serien

Transkriberingsprodukter: Philips 

professionellt transkriberingsset LFH7277, 

Philips transkriberingsset LFH7177, Philips 

fotpedal LFH2300/ACC2300-serien, Philips 

handkontroll LFH2305

Programvara: Philips SpeechExec Pro 

Dictate dikteringsprogram LFH4400, 

Philips SpeechExec Pro Transcribe 

transkriberingsprogram LFH4500

Smartphone-appar: Philips dikteringsapp för 

iPhone, Android, BlackBerry och Windows
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