
© 2009, Philips Speech Processing.
All rights reserved. Printed in the EU.
www.philips.com

8798 602 05186

SpeechExec Enterprise
Philips SpeechExec Enterprise – työnkulun saneluratkaisu

SpeechExec Enterprise on koko organisaatiollesi

tarkoitettu tuottavuustyökalu. Se muokkaa

saneluprosessisi verkostoituneen ja nopeatempoisen

yritystoiminnan tarpeisiin. Sen kattava tietoalusta tarjoaa

perustan ammattimaisille ja laajoille sanelu- ja

tekstinkäsittelyprosesseille. Se liittää yhteen ihmiset ja

teknologiat varmistaen, että asiakirjaprosessi suoritetaan

nopeasti ja tehokkaasti.

Kaikkeen.
Kaikille.
Kaikkialla.

Kaikkeen

SpeechExec Enterprise tukee lukuisia äänityslaitteita ja se voidaan laajentaa Citix

Access -infrastruktuureihin ja Windows-päätepalvelimille. Se on monimuotoisen

IT-infrastruktuurin sopusointuinen osa.

Kaikille

SpeechExec Enterprise liittää yhteen sanelijat, tekstinkäsittelijät, johdon ja

ylläpitäjät. Se helpottaa tiedonvälitystä, mahdollistaa yksilölliset asetukset työnkululle

ja lisää organisaation joustavuutta.

Kaikkialle

SpeechExec Enterprise ylittää kaikki maantieteelliset rajat ja yhdistää turvallisesti

pääkonttorin sivutoimipisteisiin, toimipaikat kotitoimistoihin ja mobiilikäyttäjän

tekstinkäsittelijäänsä.

Sanelu Sanelun purku Hallinto



Olet ainutlaatuinen

SpeechExec Enterprise noudattaa yksinkertaista filosofiaa. Se tukee kaikkia sanelutilanteita. Tämän konseptin avulla voit työskennellä

haluamallasi tavalla – ohjelma tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka vastaavat yrityksen työnkuluille ominaisia vaatimuksia.

Lisäksi SpeechExec Enterprisen ominaisuuksiin kuuluu tavanomaista äänitystä ja sanelun purkua pidemmälle meneviä moduuleja ja toimintoja.

Sanelu saa organisaatiossasi aivan toisen merkityksen. Kun annat digitaalisen puheenkäsittelyn hoitaa työnkulkusi, yritystoimintasi tehokkuus

nousee uusille tasoille.

Philips Speech Processing tietää, että kaikki

organisaatiot ovat erilaisia. Siksi ohjelma

rakentuu vakiintuneisiin ydinvaatimuksiin,

joihin on yhdistetty kyky räätälöidä

ominaisuuksia ja asetuksia yksilöllisten

tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Workflow Manager
virtaviivaistaa saneluprosessin

SpeechExec Workflow Manager siirtää ja kopioi

sanelutiedostot lähdekansiosta kohdekansioon

esimääriteltyjen sääntöjen perusteella. Se muodostaa

asiakaskoneeseen välimuistilistan käynnistysajan

nopeuttamiseksi. Siihen kuuluu lisäksi

suunnittelukalenteri rutiinitehtävien suorittamiseksi.

• Sanelijat ja tekstinkäsittelijät omaksuvat 

Windows-pohjaisen käyttäjäliittymän 

nopeasti.

• Joustavat sanelun äänitysmahdollisuudet 

Philips Digital Pocket Memoon tai 

SpeechMike-sanelumikrofoniin 

mahdollistavat koko organisaation kattavan

tiedostovaihdon, kuitenkin yksilölliset 

tarpeet huomioiden.

• Tiedoston yksinkertainen lataus ja siirto 

helpottavat etäsanelua.

• Automatisoitu tiedostojen reititys 

tasapainottaa purettavien töiden

määrää.

• Yksilölliset työlista-asetukset lisäävät 

selkeyttä ja tehostavat tekstinkäsittelyn 

tuottavuutta.

• Työtilanäytöt ja äänihälytykset pitävät 

käyttäjät ajan tasalla ja parantavat tiimin 

sisäistä tiedonvälitystä.

SpeechExec Enterprisen järjestelmäkatsaus

Järjestelmä liittää eri paikoissa – myös matkalla – olevat sanelijat yhteen toimistossa tai

kotona olevien tekstinkäsittelijöiden kanssa. Keskitetysti asennettu, kehitettävä ja hoidettava

ohjelma yksinkertaistaa ja tehostaa hallintoa.

Järjestelmän tärkeimmät edut

• Hallintatyökalut optimoivat 

tuottavuuden

• Esimääritetyt asetukset 

automatisoivat työnkulun

• Verkkotyökalu siirtää 

sanelutiedostot helposti

• Keskitetyt konfigurointityökalut

yksinkertaistavat hallinnon

• .dss Pro -tiedostomuoto suojaa

salaisen sisällön

• Citrix-yhteensopivuus tukee 

thin-client-asiakasohjelman 

käsittelyä

Sertifioitujen Philips-kumppanien Master Digital Centers Enterprise (MDCE) -verkosto auttaa

sinua SpeechExec Enterprisen onnistuneessa käyttöönotossa ja käsittelyssä. Ratkaisu- ja

työnkulkukonsultoinnista projektisuunnitteluun ja -integraatioon – MDCE-kumppanit ovat

koulutettuja saneluasiantuntijoita, joilla on perusteelliset tiedot omalta toimialaltasi.

He tarjoavat myös käynnistysvaiheen koulutusohjelmia nopeampien tuottavuushyötyjen

saavuttamiseksi sekä paikan päällä annettavaa asiakastukea käyttöönoton ja käsittelyn aikana.

Löydät lähimmän Philipsin MDCE-kumppanin käymällä osoitteessa: www.philips.com

Työskentele järkevämmin

Tuotteidemme erinomainen laatu ja luotettavuus ovat tehneet Philipsistä edelläkävijän

ammattimaisen sanelun- ja puheenkäsittelyn alalla. Ennakkoluuloton asenne ja uraauurtavat

innovaatiot ovat muokanneet Philipsin saneluteknologiat ja ohjelmistoratkaisut vastaamaan

tehokkuuden ja ammattimaisuuden vaatimuksia. Halusitpa analogisen tai digitaalisen toimisto-

tai mobiilijärjestelmän, neuvotteluäänitys- tai ohjelmistoratkaisun, Philips yksinkertaistaa

monimutkaiset työnkulut, jolloin sinä voit työskennellä tehokkaammin.

Web Director
hallinnoi tehokasta ulkoistusta

Sanelijat ja tekstinkäsittelijät pääsevät jokaiselta tietokoneelta sanelutiedostoihin ja purettuihin

saneluihin ja voivat liittää niihin asiakirjoja. Web Director tarjoaa ylläpitäjille mahdollisuuden

käsitellä etäpäätteeltä tilastoja, hallinnoida lisenssejä tai reitittää sanelutiedostoja uudelleen.

Tulos: Web Director lyhentää olennaisesti asiakirjan valmistumisaikaa.

Tilastomoduuli
optimoi tuottavuuden hallinnan

Kattavat tilastot sanelu- ja tekstinkäsittelyprosesseista,

työtiloista ja työmääristä auttavat tunnistamaan

toiminnan ruuhka-ajat tai viivästyneet työt.

Tilastotiedustelut näytetään graafisesti ja tiedot voidaan

viedä tavanomaisiin tiedostomuotoihin. Työhistoriassa

näytetään yksittäisen työn tiedot ja yleinen

tilastoseuranta varmistaa tehokkaamman ja

tasapainoisemman töiden suorittamisen.

Ylläpitäjät voivat ohjata ja valvoa

järjestelmää keskitetysti,

hallinnoida käyttäjäasetuksia,

lisenssejä tai saneluominaisuuksia,

jolloin tuloksena on standardisoitu

ja koko yrityksen kattava

käyttäjäliittymä.

SpeechExec Enterprise hoitaa

saneluprosessin ainutlaatuisella

tiedostojärjestelmällä, jolla vältetään

monimutkaiset tietokannat.

Esimääritettyjen asetusten pohjalta

sanelutiedostot siirretään

automaattisesti yritysverkossa

tekstinkäsittelijälle.

Työasemasta riippumattomilla

salasana-asetuksilla käyttäjät voivat

kirjautua mihin tahansa verkossa

olevaan tietokoneeseen, ja salaisten

töiden reititys on suojattu parhaalla

mahdollisella tavalla.

Yksinkertaistettu IT-ratkaisu
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