
Puhu, lähetä, valmis
Sinun tarvitsee ainoastaan puhua – 
SpeechLive hoitaa loput

Philips SpeechLive vie saneluiden työhallintajärjestelmän taivaisiin, pilvipalveluun 
– sen kaikkien hyötyjen kera. Voit äänittää sanelusi missä  tahansa, milloin tahansa, 
nauttien maksimaalisesta turvallisuudesta ja luotettavuudesta. Vastaanota 
kirjalliset dokumentit kätevästi ja nopeasti Philipsin ensimmäisellä täydellisellä 
työnhallintaratkaisulla, joka muuttaa puheen tekstiksi. 

Helppo käyttää

• Pääset tiedostoihin käsiksi milloin tahansa, joten työskentely on helppoa missä vain

• Nopea ja helppo asennus ja tuki

• Web-selaimeen perustuva työhallintajärjestelmä takaa helpon hallinnoinnin

Maksimaalinen tietoturva

• Turvallinen online-varastointi pitää tiedostosi turvassa

• Kaksinkertainen reaaliaikainen salaus takaa maksimaalisen turvalisuuden

• Varmuuskopiointi ja palautustoiminto takaavat korkean tietoturvan

Joustava ja aina saatavilla

• Riippumattomuus paikallisesta infrastruktuurista takaa lisääntyneen joustavuuden

• Tilattujen lisenssien määrää voidaan hallita joustavasta yrityksesi tarpeiden mukaan

• Valinnainen puhtaaksikirjoituspalvelu täyttämään kaikki tarpeesi

• Valinnainen puheentunnistuspalvelu välittömällä toimituksella

Tehokas työnhallintaratkaisu

• Erinomainen työhallintajärjestelmä takaa lisääntyneen tehokkuuden

• Saumaton integrointi muiden Philipsin saneluratkaisujen kanssa
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Ominaisuuksia
Jatkuva pääsy tiedostoihin

Pääset käsiksi saneluihisi missä tahansa, 

milloin tahansa. Voit työskennellä myös 

ilman internettiä ja synkronoida kaikki 

sanelutiedostosi kun olet jälleen verkossa.

Turvallinen tallennus verkossa

SpeechLive tarjoaa erittäin suojatun 

online-varastoinnin, joka pitää tiedostosi 

turvassa luvattomalta käytöltä. Se toimii 

maksimaalisella yhteyden suojauksella. 

Kaikki data tallennetaan automaattisesti ja 

palvelimen peilaus takaa sen, että tiedostosi 

pysyvät turvattuina ja aina saatavilla.

Riippumattomuus tietystä IT-ympäristöstä 

SpeechLiven kanssa olet valmis lähtöön – 

paikallisia palvelimia ei tarvita. Saat nauttia 

sovelluksen hyödyistä heti kättelyssä, 

riippumatta siitä pyöritätkö yhden miehen 

yritystä vai työllistätkö lukuisia työntekijöitä. 

Tiedostosi ovat aina saatavilla, huolimatta 

IT-ympäristösi muutoksista.

Helppo asennus ja paikallinen tuki

SpeechLiven asentaminen on helppoa ja 

nopeaa, olet valmis muutamassa minuutissa. 

Tarvittaessa valtuutetut SpeechLive partnerit 

tarjoavat paikallista apua ja ohjausta.

Kaksinkertainen reaaliaikainen salaus

Sanelutiedostot on salattu reaaliaikaisesti, 

jotta vältyttäisiin luvattomalta käytöltä. 

Datasi suojaamiseen käytetään korkeimpia 

salausstandardeja, myös tallennettaessa 

ja ladatessa. Tietoturvan maksimoimiseksi 

tiedostot voidaan salata vielä kolmannen 

kerran, mikäli ne tallennetaan DSS Pro  

formaatille.

Joustavat tilaukset

SpeechLive sopeutuu liiketoimintasi 

tarpeisiin antamalla mahdollisuuden 

muokata käyttäjämäärää milloin tahansa. 

Tällä hetkellä yhteen tiliin mahtuu 50 

käyttäjää. SpeechLive tarjoaa joustavat 

tilausmahdollisuudet, mikä takaa 

ratkaisun sopivan aina budjettiisi.

Nettiselaimeen perustuva 

työhallintajärjestelmän hallinta

Työhallintajärjestelmää voidaan kätevästi  

hallinnoida selaimestasi käsin, ei tarvetta 

monimutkaisten ohjelmistojen asentamiseen. 

Asetukset voidaan säätää uudelleen missä  

ja milloin tahansa. Saumattomasti 

integroitavissa oleva upouusi ergonominen 

jalkaohjain mahdollistaa entistäkin 

nopeamman ja täsmällisemmän työskentelyn. 

Puhtaaksikirjoittaja voi aloittaa ja lopettaa 

toiston vain pienellä jalan liikkeellä.

Varmuuskopiointi ja palautustoiminto

Automaattisen varmuuskopioinnin avulla 

pidät tietosi tallessa. Sanelutiedostosi ovat 

turvassa esimerkiksi tietokoneen kaatuessa, 

internet-yhteyden kadotessa tai mikäli 

vahingossa poistat datasi.

Valinnainen puhtaaksikirjoituspalvelu

Philips SpeechLive puhtaaksikirjoituspalvelu 

hoitaa konekirjoituksen puolestasi. Se 

tarjoaa puhtaaksikirjoituksen myös 

useammalle kuin yhdelle henkilölle kerralla. 

Voit luoda dokumentit helposti kolmessa 

vaiheessa. Ensin äänitä, sitten lähetä ja 

lopuksi vastaanota valmis asiakirja. Tämä 

säästää arvokasta aikaa ja tuo tehokkuutta 

työelämääsi. 
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Valinnainen puheentunnistuspalvelu

Puheentunnistuspalvelun ansiosta saat 

tehtyä enemmän, lyhyemmässä ajassa. 

Sinun tarvitsee vain sanella muistiinpanosi 

Philipsin sanelimella tai sanelusovelluksella, 

ja tiedostosi kirjoitetaan puhtaaksi 

ohjelmistosovelluksessamme lähes 

välittömästi.

Erinomainen työhallintajärjestelmän hallinta

Mukauta järjestelmä yhtiösi työskentelytapaan. 

Pääkäyttäjät voivat helposti määritellä 

sanelijoiden ja tekstinkäsittelijöiden asetukset 

sekä tehdä työmäärän tasaamiseen tarvittavat 

työnkulun muutokset, olivatpa he missä päin 

maailmaa hyvänsä.

Osa Philipsin saneluratkaisuja

Voit käyttää SpeechLivea älypuhelimien, 

Philipsin sanelukoneiden, tai jopa molempien 

kanssa samanaikaisesti. Philipsin sanelusovellus 

kuuluu jokaiseen SpeechLive-tilaukseen. 

Voit ammattimaisesti äänittää, muokata ja 

lähettää saneluitasi suoraan laitteesta, käytit 

sitten sanelinta taikka älypuhelinta.

Philips saneluratkaisu pilvipalvelussa PCL1000 series

Kohokohtia Versiot
Small Business Package (PCL1000)

10 minuuttia ilmaista puhtaaksikirjoituspalvelua

5 minuuttia imaista puheentunnistusta joka 

kuukausi jokaista maksavaa käyttäjää kohden

5 GB online-tallennusta 

Enimmillään 10 käyttäjää

Advanced Business Package (PCL1100)

10 minuuttia ilmaista puhtaaksikirjoituspalvelua

10 minuuttia ilmaista puheentunnistusta joka 

kuukausi jokaista maksavaa käyttäjää kohden

20 GB online-tallennusta 

Enimmillään 80 käyttäjää

Työhallintajärjestelmän hallinnointi yhdellä 

klikkauksella

Yksilölliset toimeksiannot sanelijoilta 

tekstinkäsittelijöille



Tekniset tiedot
Järjestelmävaatimukset – SpeechLive 

ylläpito

Yhteensopivat selaimet: Internet Explorer 11,

Google Chrome for Windows and MacOS,

Safari for MacOS

Yhteensopivat laitteet

Mobiilitallentimet: Philips Pocket Memo 

digitaaliset sanelulaitteet DPM8000-sarja,

DPM6000/7000-sarja, LFH9600/9500-

sarja, LFH9380, LFH9375, PSP 1000  sarja

Sanelumikrofonit: Philips SpeechMike Air Air 

langaton sanelumikrofoni LFH3000-sarja, 

Philips SpeechMike Premium USB

sanelumikrofoni LFH3500-sarja, Philips

SpeechMike USB sanelumikrofoni

LFH3200-sarja

Puhtaaksikirjoitus: Philips professional 

puhtaaksikirjoitus kit LFH7277, Philips

puhtaaksikirjoitus kit LFH7177, Philips 

jalkaohjain LFH2300-sarja, Philips käsiohjain

LFH2305

Ohjelmistot: Philips SpeechExec Pro 

saneluohjelmisto LFH4400, Philips

SpeechExec Pro Transcribe 

puhtaaksikirjoitusohjelmisto LFH4500

Älypuhelinsovellukset: Philips dictation 

recorder for iPhone, Android, BlackBerry and 

Windows

Philips saneluratkaisu pilvipalvelussa PCL1000 series

Issue date 2016-10-24

Version 3.0

www.philips.com/dictation

© 2016 Speech Processing Solutions 

GmbH. All rights reserved. 

Specifications are subject to change without notice. 

Philips and the Philips shield emblem are registered 

trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used 

by Speech Processing Solutions GmbH under 

license from Koninklijke Philips N.V. All trademarks 

are the property of their respective owners. 


