
Dictation

Bli mer effektiv med din röst 
Spara tid med taligenkänningsprogramvaran

SpeechCom Dictation och anpassad hårdvara från Philips

Philips SpeechMike Premium Air -
trådlös handhållen mikrofon
• Lika hög kvalitet som en trådbunden 

SpeechMike Premium.
• Enkel att hantera med integrerad 

musfunktion.

Varför behöver jag taligenkänning?
1. Det är upp till tre gånger snabbare att tala än att skriva. Spara tid för det som är mest viktigt!
2. Taligenkänning hjälper dig att minska misstag. Förbättra kvalitén på din dokumentation!
3. Kostnaderna för dokumentationsarbetet minskar.  

Vad är SpeechCom Dictation?
Med SpeechCom Dictation omvandlar du tal till text på ett enkelt och smidigt sätt. Du väljer själv om du vill 
diktera direkt in i din dator och få texten in i valfritt program eller om du vill omvandla en ljudfil till text. 

• Enkelt att använda - diktera direkt och styr programmen 
SpeechCom Dictation är enkelt att använda. Du sätter på mikrofonen och pratar - texten kommer då 
direkt in i det program där markören är placerad. Förutom att skriva ut text kan SpeechCom Dictation även 
användas för att ge datorn kommandon, t.ex. “starta word”, “aktivera fetstil” eller “markera stycket”. 

• Utöka vokabulären och anpassa hur texten ska skrivas ut 
SpeechCom Dictation har ett mycket stort och omfångsrikt vokabulär redan från början. Om du skulle 
behöva anpassa vokabuläret eller prioritera vissa ord, så är detta fullt möjligt. Du kan även bestämma hur 
t.ex. förkortningar ska skrivas ut och det finns stöd för egendefinierade textmakron. 

• Mycket anpassningsbar plattform 
SpeechCom Dictation är en mycket anpassningsbar och flexibel plattform. Vi har själva utvecklat 
plattformen vilket innebär att vi kan vara mycket lyhörda för våra kunders synpunkter och önskemål och 
anpassa plattformen därefter. 

www.speechcomdictation.se 
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Kombinera med mikrofoner optimerade för taligenkänning från Philips
• Mikrofon i studiokvalitet för mycket bra ljudkvalitet och taligenkänningsresultat
• Patenterad förlustfri ljudöverföringsteknik för en trådlös inspelning.
• Rabatt på Philips mikrofoner vid samtidigt köp av SpeechCom Dictation.

Philips SpeechOne -
trådlöst dikteringsheadset
• Optimerad för taligenkänning till 

skillnad från Bluetooth- och DECT-
headset.

• Arbeta 100% handsfree.


