DSS Player Standard
- Diktatmodul
• Brukervennlig grensesnitt
• Opptak (DSS, DSS Pro,
WMA, WAV)
• Sett indeksmerke

• Avspilling (DSS, DSS Pro,
WMA, MP3)
• Profesjonell integrering av
utstyrsenhet
• Opptak level meter

Grunnleggende DSS Pro Diktering
Dictation Module er en diktatløsning fra Olympus. Muliggjør opptak, avspilling, organisering og redigering av alle stemmefiler.
Modulen lar også brukeren styre alt som er lastet ned og sender filer som skal transkriberes til en sekretær.

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

Spesifikasjoner
Avspillings- eller opptaksfunksjoner
Audio Codecs - Opptak DSS

DSS Pro
Audio Codecs Avspilling

DSS

Fullfør diktat

Ja

DSS Pro

I påvente av diktat

Nei
Tidsforlengelseskontroll Ja
Opptaksnivå-måler

Nei

Avspillingsnivå-måler

Nei

Visning og redigering
av diktategenskaper
Valgfri arbeidsdata for
nye diktater
Spol fremover, spol
tilbake, hopp over
Sanntidsteller

Nei
Nei
Ja

Ja
Kommentarer til
Nei
instruksjon
Verbale kommentarer Nei
Føye til/
Ja
overskrivemodus
Klipp ut eller slett
Ja
seksjoner av en fil
Indeksmerker
Ja
VCVA (Variable
Ja
Control Voice
Actuator = Regulerbar
stemmekontrollutløser)
Cue/Review
Ja
Myk Cue/ review
Nei
Send ferdige diktater
ved hjelp av e-post/
FTP/manuelt eller
automatisk nettverk
Direkteopptak

Nei

Styring ved hjelp
av konfigurerbare
hurtigtaster (f.eks.
for brukere som er
handikappet)
Feil-sikker uavhengig
nettverksopptak
Transkriber det neste
diktatet
Audio Kanal Atskillelse

Nei

Ja

Nei
Nei
Nei

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

Liste over diktater
Individuell mappesti
innstilling
Navnendring av
mapper
Opprettelse av
undermapper
Konfigurerbare
diktatrader
Diktat prosess, status
indikasjon
Forandre avskriftstatus

Nei

Filter funksjoner (for
eksempel forfatter)
Lenkefunksjon for
diktat og dokumenter
Importere et dokument
ved hjelp av "dra-ogslipp" funksjonen
Styring ved hjelp
av konfigurerbare
hurtigtaster (f.eks.
for brukere som er
handikappet)
Dra-og-slipp diktater

Nei

Endre
diktatinformasjon fra
diktatlisten
Synkroniser diktat
på gjenopprettet
nettverkskobling
Slutt deg til diktat

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Nei

Nei
Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Delte diktater

Nei
Send ferdige
Nei
dokumenter via e-post/
FTP/Nettverk manuelt
eller automatisk

Hardware konfigurering
Utstyrsinnstillinger
Nei
(Innstillinger for
utstyrsmeny.
Tilrettelegge hurtigtast
til enkelte instrumenter,
direkterec
konfigurasjon)
Tilpasning for
Nei
instrumenter

Arbeidsflyt

DSS PRO
Ikke tilgjengelig
krypteringsmodus
Automatisk sending av Nei
diktater til mottaker via
E-pst/FTP/nettverk
Automatisk
Nei
diktatklassifisering i
henhold til forfatter ID
Automatisk mottak av Nei
dokument vie E-post/
FTP
Automatisk sending av Nei
dokumenter via e-post/
FTP
Melding om nytt diktat Nei
via e-post/FTP/nettverk
Eierskap til diktatet
Nei
Flytt diktat til papirkurv Nei
i stedetfor sletting
Synkroniser Digital
Ja
stemmeopptakstid med
Pc tid
Løs filnavn-konflikt
Nei
mens du laster ned
Oppdater
Nei
dikatlisteintervallen
Automatisk nedlasting Ja
til personlig mappe på
tilkoblingsutstyr
Last ned alle diktater til Nei
et angitt sted
Automatisk
Nei
sikkerhetskopi ved
ferdig nedlasting/
importering/diktat
Automatisk
Nei
navnendring av fil ved
nedlasting
Automatisk sletting
Ja
av orginalfil etter
nedlasting
Automatisk E-post/
Nei
FTP veksling av profil
mellom lokalt modus
og nettverksmodus
Dialog for manuelt
Nei
nedlastingsutvalg
Pop up av jobb-data
Nei
ved nedlasting (støtter
strekkodeleser)
Åpne automatisk
Nei
ordbehandler når
transkripsjon startes
Automatisk oppretting Nei
av nytt dokument ved
start av transkripsjon
Tar automatisk vare
Nei
på avskrift av ferdige
diktater i henhold til
forfatter ID
Slett diktatfiler som er Nei
Spesifikasjoner
og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten
ferdig avskrevet
Start "Dragon Naturally Nei

Brukersettinger

Forandre font &
Nei
bakgrunnsfarge
Konfigurerbare
Nei
fotpedal-funksjoner
Last ned uten
Nei
hovedvinduet
Legg til hurtigtaster
Nei
(for eksempel til
handikappede brukere)
Kontrollinstillinger
Nei
for avspilling
(Kontrollantydning,
Autoback Space,
spolehastighet)
Skriv av "Bar
Nei
Settings" (Visningsmodus,
lengde/tid igjenindikasjon, individuell
tilpassing av knapper
Direkte
Ja
opptaksinstillinger
(startvalg, VCVA,
igangsetter jobbdata
ved opprettelse av nytt
diktat

Software administrasjon
Automatisk software
og firmware
oppdatering
Logg feil

Nei

Nei
Sentral drift for den
Nei
enkelte brukers
individuelle oppsett
Stille firmware /
Nei
Oppdateringsapplikasjon
ved bruk av "Manager
Tool"
Silent Installation
Nei
innstilling ved å bruke
ManagerTool

Anbefalt bruksområde
Påføring

Diktering

