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Tanker til ord
Kombination af nytænkning og
passion

Digital diktering er den ideelle løsning for

Olympus har kombineret nytænkning og passion

bruge en lydoptagelse af et møde, dikterer en

gennem mere end 90 år, og det udvalg af digitale

udtalelse eller et brev, laver et interview til online

diktermaskiner til alle formål afspejler vores

streaming eller bare gerne vil sætte ord på en

status som pionerer inden for nye teknologier,

idé, så tilbyder Olympus et bredt udvalg af

der er med til at sætte tanker på ord og

digitale diktermaskiner, der er skræddersyettil

forbedre produktiviteten i ﬂere forskellige typer

den professionelle brugers livsstil og krav.

virksomhedsmiljøer.

Men med Olympus Professional Dictation

Efter at have skabt sig et veletableret ry for

Systems handler vore dages lydnoter om andet

innovative løsninger, der er skræddersyet til

og mere end førsteklasses maskiner. Det handler

at opfylde speciﬁkke behov, er det lykkedes

også om at organisere effektive arbejdsgange

Olympus at skabe den perfekte 360°-løsning:

til udveksling og behandling af værdifulde

Olympus Professional Dictation Systems.

tanker og viden. Krystalklare optagelser af høj

Integrerede arbejdsløsninger

professionelle på farten. Uanset om du skal

kvalitet kan håndteres af Olympus-programmer,
hurtigt overføres til din computer og integreres

Digitale diktermaskiner fra Olympus er nemme at

i virksomhedens arbejdsgang, hvilket skaber et

betjene og har brugervenlige redigeringsfaciliteter

kombineret kommunikationskoncept.

– det gør det nemmere end nogensinde før at
gå fra fantasi til oprettelse ved at fastholde dine
tanker uden brug af pen og papir.

Oplev den sande lyd af succes drevet af
teknologien bag Olympus Professional Dictation

Olympus Professional Dictation Systems
Produktudvalg

Systems.

Produktudvalg
Med en model til ethvert formål, et bredt udvalg af tilbehør og muligheder for personlig
tilpasning samt den ro i sindet, der kommer med Olympus-navnet – pga. Olympus’ fokus
på nytænkning, driftssikkerhed og enkelhed – har det aldrig været nemmere at få dine ord til
at arbejde for dig.

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400

del af kontorarbejdsgangen og medfører en

Elegante, men robuste og avancerede

dramatisk forbedret effektivitet.

diktermaskiner med intuitive menuvalg,

DSS Player Pro R5 program

brugervenlige navigeringsknapper og
programmerbare intelligente knapper.
Avancerede optagere, der har alt, hvad der
kræves, og sætter nye standarder for mobile
digitale diktermaskiner.

Directrec: DR-2000 / DR-1000
Et ergonomisk design med nem betjening
til diktering direkte til computeren uden
problemer, og Directrec-sortimentet har en
enestående kvalitet inden for mikrofon- og
højttalerteknologi, som sikrer krystalklar
desktopoptagelse i mange forskellige miljøer.

AS-5000 Skrivesæt
Konverteringen fra tale til tekst er blevet
nemmere, og diktering bliver en fuldt integreret

Med fokus på ﬂeksibilitet, sikkerhed, enkelhed
og driftssikkerhed integreres diktering
og skrivning problemfrit i den daglige
kontorarbejdsgang og – lige så vigtigt – i dit
eksisterende it-miljø og sikkerhedsstruktur.

Konferenceløsninger
Konferencesættet ME-30W gør det nemmere
end nogensinde før at opfange lyde i store
forsamlinger – og i højkvalitetsstereo. Møder
og forelæsninger kan nemt gemmes, genhøres
og arkiveres i en enestående kvalitet. Du
kommer aldrig til at gå glip af et værdifuldt
indlæg.
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Mobil diktering
En samling innovative moderne
systemer, der tilbyder sikkerhed,
enkelhed og driftssikkerhed

Uendelig hukommelseskapacitet

Olympus’ avancerede diktermaskiner er modeller

citeten styres ﬂeksibelt og når som helst kan

med mangfoldighed og enkelhed. Uanset hvor

udvides. DS-5000/iD er også udstyret med

forskelligartede opgaverne er, så er både

en micro-SDHC-kortport, så der er rigelig

DS-5000/iD* og DS-3400 klar til udfordringen.

hukommelse, hvis der tilsluttes tilbehør som

Vælg mellem betjening med skydekontakt eller

f.eks. stregkodescanneren SC1 til maskinen.

trykknapper for at få adgang til de mest brugte
funktioner på en brøkdel af et sekund. Begge
optagere har DSS Pro-format, og taleﬁler kan
optages i den nye QP-funktion af ekstremt
høj kvalitet. Optagelsernes tydelighed sikrer
problemfri renskrivning fra tale til tekst.

Begge diktermaskiner understøtter SD/SDHChukommelseskort, hvilket betyder, at lagerkapa-

Fortsat optagelse
Ekstralavt batteriforbrug betyder, at DS-5000/iD
og DS-3400 fortsætter med at optage længe
efter, at andre har måttet give op. Dette er
uvurderligt for brugere, der er på farten, og for
arbejdspladsere, hvor mange brugere deler en
maskine.

Førsteklasses tilslutning
Den hurtige USB-tilslutning er kompatibel med
USB-lagring, audio og HID-klasser for at udvide
brugerens muligheder. Det er desuden muligt
med centraliserede opdateringer af ﬁrmware.

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400
Innovation, enkelhed og driftssikkerhed.

For at sikre at din Olympus diktermaskine
også lever op til kravene i årene fremover, er
der integreret en særlig I/O-interface, der gør

Enkelhed i funktion
Ligefremt menuvalg, brugervenlige
navigeringsknapper og programmerbare
intelligente knapper sikrer nem adgang til de
mest brugte funktioner.

Høj sikkerhed giver ro i sindet
Datasikkerhed er vigtig for dig og din klient eller
kunde. Olympus’ professionelle diktermaskiner

det muligt at understøtte fremtidige pluginmoduler. Og når det er tid til at ﬂytte optageren
fra holderen på skrivebordet til hånden, kan
brugerne nyde, at det er nemt at placere
enheden i og fjerne enheden fra holderen med
én hånd.
Så uanset dikteringssituationen har Olympus’
førsteklasses professionelle diktermaskiner det,

gør det muligt at kryptere taleﬁler og tilbyder
en funktion til adgangskodebeskyttelse. Den
specielle DS-5000iD-model tilbyder oven i købet
beskyttelse ved hjælp af biometriske oplysninger.
Med disse sikkerhedsindstillinger er du sikret en
ansvarlig lagring af fortrolige data.

Forbedret arbejdsgang og
effektivitet
Organiseringen er enkel, med op til syv

der kræves, under hele processen – i dag og i

mapper, der kan indeholde op til 200 ﬁler

fremtiden.

hver, og 32 indeksmærker pr. optagelse.
Tilføj instruktionskommentarer og mundtlige
kommentarer for endnu bedre kontrol og
effektivitet. Den praktiske funktion med mundtlige
kommentarer gør det muligt at tilknytte en
generel bemærkning til en ﬁl, f.eks. generelle
instruktioner til sekretæren.

* Bemærk – DS-5000iD har samme konstruktion som DS-5000, men har derudover biometrisk sikkerhed

DS-5000 / DS-5000iD

DS-5000 / DS-5000iD

• Komfortabel betjening med
skydekontakt
• To hukommelsesporte
• Låsefunktion (PIN)
DS-5000iD
• Låsefunktion med
biometriske oplysninger

Førsteklasses værktøj designet til
uafbrudt drift
Kabinettet er i luksuriøst, matsort metal,
der udstråler elegance, så DS-5000/iD og
DS-3400 nøjes ikke med at løse opgaven –

DS-3400

DS-3400
• Brugervenlig
trykknapbetjening med
vippekontakt
• Låsefunktion (PIN)

de ser også godt ud. Det handler om stil og
substans med et robust letvægtskabinet,
der beskytter mod stød og slag under den
daglige brug.
Den klare baggrundsbelyste LCD er beskyttet
mod ridser af en førsteklasses coatet skærm,

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400
• Letvægtskabinet helt i metal og med en førsteklasses
coatet LCD
• Datakryptering og -dekryptering i realtid
• Kladdedikteringsfunktion
• Høj optagekvalitet i DSS Pro-format
• Mundtlige kommentarer

og USB-stikket og batteridækslet er designet
til en hård behandling.
De fantastiske detaljer i produktdesignet på
DS-5000/iD* inkluderer skydekontakten, der
kører på gummiruller og giver en præcis og
stort set lydløs betjening – et mesterstykke
af præcisionsmekanik og et eksempel på
Olympus’ soﬁstikerede produktdesign af
hver enkelt lille detalje.

Se de tekniske data på side 14-15

DR-1000

Stationær diktering

DR-2000

DR-2000 / DR-1000 Det ergonomiske design, der er skabt til utrolig præcis
og nem betjening, er kendetegnende for Olympus Directrec-sortimentet.

6 7

DR-2000

DR-1000

• Skydekontakt med ﬁre funktioner
• Tre programmerbare knapper via
DSS-programmet
• Luksussæt med DSS Pro-program

• Pegeenhed til pc-navigering
• To programmerbare knapper via
DSS-program
• Dikteringssæt med DSS Player
Standard-program

DR-2000 / DR-1000
• Direkte USB-maskine
• Symmetrisk design sikrer optimal brug for venstre- og højrehåndede brugere
• Meget følsom mikrofon muliggør ﬂeksibel optagelse i mange forskellige omgivelser
og mødeformater
• Højttaler der ikke dækkes under brug, sikrer krystalklar afspilning
• Problemfri diktering på grund af et enestående design, der gør det muligt for selv
synshæmmede brugere at betjene den uden problemer

Det ergonomiske design, der er
skabt til utrolig præcis og nem
betjening, er kendetegnende for
Olympus Directrec-sortimentet

DR-2000 betjenes med en skydekontakt –

Fremragende mikrofon- og højttalerteknologi

Olympus udviklet DR-1000 med en indbygget

giver en krystalklar optagelse i mange forskellige

pegeenhed, der bruges til pc-navigering.

miljøer og en perfekt gengivelse. Olympus

Maskinerne DR-2000 og DR-1000 kan nemt

Directrec-sortimentet har et ergonomisk

integreres i eksisterende arbejdsgange, hvilket

design med innovative funktioner, der sikrer, at

giver brugerne et væld af dikteringsfunktioner.

maskinen er nem at bruge for både venstre- og

Produkterne fås med eller uden DSS-program.

højrehåndede brugere og for synshæmmede.
Intet står derfor i vejen for en problemfri
dikteringsproces.

Se de tekniske data på side 14-15

velkendt for de, der er vant til analoge og
førsteklasses digitale maskiner. Til de, der
foretrækker knapbetjening ved diktering, har

AS-5000

AS-5000 Effektiviser kontorarbejdsgangen med skrivesættet AS-5000.

Skrivning

AS-5000
•
•
•
•

Forbedret ﬁl- og dokumenthåndtering
Håndtering af afsenderproﬁler
Programmerbar, automatisk behandling af taleﬁler og dokumenter
Inkluderer dikteringsprogrammet DSS Player Pro R5 (skrivemodul)

Effektiviser arbejdsgangen med
skrivesættet AS-5000

Der er fuld understøttelse af Citrix og Terminal

Ved at kombinere Olympus’ professionelle

miljøerne POP3, SMTP, IMAP Microsoft Outlook,

diktermaskiner med skrivesættet AS-5000 kan

Novell GroupWise, Lotus Notes og Extended

du opnå en dramatisk forbedret effektivitet –

MAPI. Desuden er SSL-understøttelse for

uanset størrelsen på din virksomhed.

e-mail/FTP inkluderet.

Konverteringen fra tale til tekst er blevet væsentlig

Skrivesættet AS-5000 inkluderer en pc-

nemmere, og diktering bliver en fuldt integreret

fodkontrol og et hovedsæt, så sekretæren

del af kontorarbejdsgangen.

kan arbejde ergonomisk korrekt.

Service, og den er kompatibel med e-mail-

Det nye DSS Player Pro skriveprogram optimerer
proceseffektiviteten, gør sikker ﬁlhåndtering
nemmere end nogensinde før og tilbyder mange
muligheder for ﬁloverførsel, så den enkeltes
behov kan opfyldes.

Sættet består af
• E-62 stereohovedsæt
• RS-28 pc-fodkontrol med seriel- og USB-adapter
• Dikteringsprogrammet DSS Player Pro R5 skrivemodul (enkeltbrugerlicens)

Se de tekniske data på side 14-15
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DSS Player Pro R5-software Evnen og alsidigheden til at
effektivisere din dikterings- og dokumentarbejdsgang.

DSS Player Pro R5 program
Evnen og alsidigheden til at
effektivisere din dikterings- og
dokumentarbejdsgang

Organisering af diktering og
dokumenter

Dikteringsprogrammet Olympus DSS Player

brugt begreb i erhvervslivet – men DSS

Pro R5 omfatter talrige avancerede funktioner,

Player Pro R5 kan gøre krav på at være en

der kan øge produktiviteten for brugere i

virkelig integreret funktion, der kan forbedre

alle typer virksomhedsmiljøer. Med fokus

arbejdspladsens effektivitet. Organisering

på ﬂeksibilitet, sikkerhed, enkelhed og

af diktering og dokumenter er nemt, med

driftssikkerhed integreres diktering og skrivning

forfatter- og arbejdstype-id, dikteringslængde og

problemfrit i den daglige kontorarbejdsgang.

prioriteringsdetaljer, og ved hjælp af mundtlige

Moderne programstruktur
Dette helt nye program er udviklet af holdet
bag verdens mest populære .net-baserede
dikteringshåndteringssystem. Glem alle forbehold
over for digital diktering; med en ergonomisk
brugerﬂade og muligheden for skræddersyning til
individuelle scenarier er programmet forberedt til
perfekt integrering i eksisterende it-systemer.

Sikkerhed
Gør tabet af vigtige oplysninger til et problem
fra fortiden. Programmet omfatter logﬁler og
sikkerhedskopifunktioner Verdensomspændende
afsendelse af digitale dikteringsﬁler er så sikkert
som en bankoverførsel; Olympus bruger

Integrering i arbejdsgangen er et meget

kommentarer kan diktering overføres i mange
forskellige formater (e-mail/FTP/netværk) til
kolleger, eksterne kontorer eller andre parter.
Brugere mindes automatisk om
det, hvis en diktering ikke nedskrives inden for
et deﬁneret tidsperspektiv. Alle har den fulde
kontrol hele tiden, uanset hvad opgaven er.

Integrering af udskrift
Det er sørgeligt, men sandt, at transskribenter og
sekretærer ofte overses, når der skal ﬁndes en
digital dikteringsløsning, selvom de er en vigtig
del af processen. Her har de en god oversigt
over alle opgaverne på deres skærm, så de kan
organisere arbejdet.

SSL-understøttelse for e-mail og FTP med

Diktering kan tilknyttes dokumenter, og

128 bit kryptering og DSS Pro, branchens

brugerdeﬁnerede skabeloner som f.eks.

ﬁlstandard for professionel diktering.

brevhoveder kan automatisk tilknyttes med

Professionel enhedsintegration

forfatter- og arbejdstype-id’er. Du har altid
styr på hver enkelt dikterings status. Olympus

Ingen kender vores produkter bedre end os,

tilpasser sig dine eksisterende ressourcer –

og Olympus’ programmer omfatter komplet

med en skriveløsning tilknyttet dit foretrukne

professionel integrering af vores mobile

tekstbehandlingsprogram.

diktermaskiner, stationære diktermaskiner og
skriveløsninger sammen med det dertil hørende

Som illustration af Olympus’ engagement i social

tilbehør som f.eks. stregkodescannermodulet

ansvarlighed giver vi blinde transskribenter

SC1. En one-stop-løsning.

skærmlæseroptimerede brugerfunktioner og
TAB-support. Genvejsfunktionerne er særligt
fordelagtige for handicappede brugere.

Integrering af stemmegenkendelse
Olympus’ dikteringshåndtering kan tilknyttes
stemmegenkendelsesprogrammer, hvor brugeren
kan vælge mellem manuelt at sende enkelte
dikteringer eller automatisk at overføre dikteringer
(baseret på individuelle regler). Olympus’
skriveløsning er den ideelle transskriptions- og
det optimale korrektionsforslag.

Professionel installering og
vedligeholdelse
Sørg for, at dine it-kolleger er glade,
med et væld af funktioner, der gør deres
liv nemmere. Funktionerne inkluderer
central programadministration, central
enhedshåndtering, centrale ﬁrmware- og

DSS Player Pro R5

programopdateringer (manuelt eller automatisk

DSS Player Pro R5 program
• Moderne programstruktur, der understøtter platformene
Windows, Linux, Windows Terminal Server, Citrix
og Apple Macintosh
• Professionel installering og vedligeholdelse
• Sikkerhedsfunktioner, der omfatter logﬁler
og sikkerhedskopifunktioner
• Sikker overførsel af ﬁler
• Understøttede interfaces: HL/7, XML,
DragonNaturallySpeaking Voice Recognition,
MAPI / SMTP / POP3, LDAP, USB- og serielporte
• Professionel enhedsintegration

via internettet), central licenshåndtering,
XML-Proﬁle-håndtering for bruger og enhed
og funktionen Active Directory Import.

Mange forskellige platforme
og Thin Client Computing
understøttes
Uanset hvilket miljø du bruger, så understøtter
Olympus de førende platforme: Windows,
Linux, Windows Terminal Server, Citrix,
Apple Macintosh.

Interfaces
Dit Olympus program leveres med en
slutkobling til at oprette forbindelse mellem
dig og resten af verden. HL/7, XML,
DragonNaturallySpeaking Voice Recognition,
MAPI / SMTP / POP3, LDAP, USB- og
serielporte understøttes.

International og skalerbar
Dit program bør kunne vokse med din
virksomhed. Olympus understøtter et
ubegrænset antal forfattere og transskribenter.
Som en global virksomhed understøtter vi seks
af de mest talte sprog i erhvervslivet: Engelsk,
Spansk, Tysk, Fransk, Russisk, Italiensk.

Licensering
Fra enkeltbrugerlicenser med CD installering op
til ﬂerbrugerlicenser, der installeres centralt –
alt er muligt.

Support
En professionel B2B it-løsning er mere end
summen af hardware og programmer. Derfor
sælges DSS Player Pro-programmet og
den dertil hørende hardware kun gennem
autoriserede professionelle dikteringspartnere,
der giver garanti for rådgivning, installation,
oplæring og vedligeholdelse.

Se de tekniske data på side 14-15
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SC1

SC1 stregkodescannermodul
Løft stemmeoptagelseseffektivitet til et nyt niveau.

SC1 stregkodescannermodul

(Bemærk: det viste DS-5000 medfølger ikke)

SC1 stregkodescannermodul
• Kompatible stregkoder: EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 39,
Code 93, Code 128, Codabar, MSI, Interleaved 2 af 5, RSS-14, RSS-Limited,
RSS-Expanded
• Laserklasse: Klasse 1-laserprodukt
• Kodelængde: Op til 30 cifre
• Arbejdsområde: Op til 25 cm eller 10 tommer
• Scanningsstrålens udslagsvinkel: 80 grader
• Batchscanning og yderligere arbejdsgangmuligheder sammen med Olympus’
dikteringsprogram DSS Player Pro R5
• Dimensioner (uden fremspringende dele): 50.6 x 67 x 16.6 mm (B x H x D)
• Længere batterilevetid giver udvidet brug af produktet
• Vægt: 27 g

Løft effektiviteten ved
taleoptagelse et niveau op
Olympus SC1 stregkodescannermodulet
giver automatisk tilknytning af taleﬁler til en
unik klient, patient eller sagsﬁler. Tilknytning af
dikteringer direkte til sager garanterer endelig
og sikker identiﬁkation, fjerner risikoen for
slåfejl og forbedrer arbejdsgangeffektiviteten,
omkostningseffektiviteten og troværdigheden.

ﬂeksibilitet. Modulet er utroligt energieffektivt –

SC1 stregkodescannermodulet er specielt

med op til 26 timer i SP-funktion på et enkelt

designet til brug med DS-5000 og DS-5000iD,

sæt batterier.

hvor det tilsluttes til SD-porten oven på
diktermaskinen. En anden smart løsning fra
Olympus er den anden microSDHC / SD-kortport
på optageren, der giver øget lagerplads og
Se de tekniske data på side 14-15

Konferencesættet ME-30W
360˚ højkvalitetsstereodækning.

ME-30W

Konferenceløsninger

Konferencesættet ME-30W

Højkvalitetslydbehandling

Til møder, konferencer og selv forelæsninger –

Olympus tilbyder også en topserie af

konferencesættet ME-30W gør det nemmere

stereooptagere, der primært henvender sig til

end nogensinde før at opfange lyde i store

erhvervsbrugere og andre, der har brug for den

forsamlinger – og i højkvalitets stereo. Denne

allernyeste teknologi inden for lydbehandling.

professionelle løsning omfatter to mikrofoner,

Med disse avancerede enheder og takket være

der kan modtage signaler fra alle retninger, og

den uovertrufne stereolydkvalitet kan møder,

som er fremstillet af Olympus og giver en 360˚

personlige noter og forelæsninger gemmes og

dækning, så du aldrig går glip af et bidrag,

nemt gennemlyttes i en enestående kvalitet.

uanset hvor den talende beﬁnder sig.

Mikrofonernes zoomfunktioner og rigelig

De venstre og højre kanals mikrofoner med lavt
støjtal, kan anbringes på de foldbare stativer
(indeholdt i sættet). Anbragt fem meter fra

følsomhed til forskellige arbejdssituationer gør
dem perfekt egnede til at opfange hver eneste
lille detalje.

hinanden giver de maksimal dækning og er
perfekte til optagelse i store rum, ved enhver
vigtig begivenhed eller når mange deltagere
sidder ved et stort bord.
Konferencesættet ME-30W leveres med en blød
bæretaske, der indeholder det hele – kompakt
og beskyttet, når du er på farten. Det er ideelt til
brug sammen med Olympus’ stereooptagere af
høj kvalitet.

Du kan ﬁnde yderligere oplysninger på Olympus’ websted: www.olympus-europa.com

Se de tekniske data på side 14-15

Tilbehør Maksimer ydelsespotentialet med det omfattende
udvalg af Olympus-tilbehør.
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1. CR-10 USB-holder

4. RS-50 Medicinsk fodkontrol

CR-10 USB-holder til nem dataoverførsel (DS-5000iD /
DS-5000 / DS-3400). Også til genopladning af
batterier og håndfri diktering med fodkontrollen RS-28
(ekstraudstyr) eller RS-50 (kun DS-5000 / DS-5000iD).

Certiﬁceret medicinsk fodkontrol for håndfri diktering i
medicinske miljøer (til Olympus DS-5000iD / DS-5000 /
DS-4000 / DS-3300. Holder er nødvendig: CR-10 til
DS-5000iD / DS-5000; CR-3A til DS-4000 / DS-3300).

2. KA-333 Dubbingkabel

5. E-62 Hovedsæt

Forbinder mikrofonen med andre enheder (f.eks. en
radio til dubbing). Yderligere stikadaptere til konvertering
af 3.5 til 2.5 og omvendt medfølger – eller til tilslutning
af diktermaskinen via et Aux In stik til bilens hi-ﬁ-system.
Bemærk: Dette må kun gøres, når bilen holder stille, og
motoren er slukket. Yderligere oplysninger om brug af
håndholdte enheder i biler kan ﬁndes i de enkelte landes
lovgivning.

Stereohovedsæt i høj kvalitet til pc med ekstra langt
kabel (3 m). To forskellige slags skumpuder (runde eller
koniske) medfølger til brug efter egen smag.

3. RS-28 HID-fodkontrol

Sæt skumpuder til E-62-hovedsæt, af hygiejnehensyn
og bekvem betjening.

Tilslutning til seriel- eller USB-porten på en pc for
bekvem håndfri transskription. Tilsluttes til holderen
for håndfri diktering (kompatibel med DS-5000iD /
DS-5000).

6. E-102 Hovedtelefon
Stereohovedsæt til pc med ekstra langt kabel.
7. PT-5 Skumpuder

8. TP-7 Adapter
En superfølsom mikrofon, øresnegl og telefonoptager til
telefonkonference.

9

13

10

14

11

15
Det fulde udvalg af tilbehør til Olympus
Professional Dictation Systems kan
ses på Olympus’ hjemmeside
www.olympus-europa.com.
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9. ME-12 Støjundertrykkende mikrofon

12. BR-403 Genopladeligt batteri

Støjundertrykkende mikrofon, der kan modtage
signaler fra én retning i omgivelser med højt
støjniveau. Den reducerer den omgivende støj
og forbedrer skrivenøjagtigheden ved brug af
stemmegenkendelsesprogram. Følsomhed
på –68 dB og frekvensområde fra 200–5.000 Hz.

Meget effektivt genopladeligt batteri med lang levetid.
740 mAh, 2.4 V (DS-5000iD / DS-5000).

10. ME-52W Støjundertrykkende mikrofon
Den støjundertrykkende mikrofon ME-52W reducerer
omgivende støj for at sikre endnu tydeligere optagelse af
den ønskede lyd. Den leveres med en skumvindskærm,
en forlængerledning og en slipseklips, så du kan sætte
mikrofonen fast på dit tøj. Med en følsomhed på –40 dB
og et frekvensområde fra 100–15.000 Hz.
11. ME-15 Mikrofon med slipseklips
Meget følsom miniaturemikrofon med slipseklips
(–42 dB) med et frekvensområde fra 100–12.000 Hz.
Egnet til optagelse af din egen stemme eller andre
personer i nærheden. 3.5 mm monostik.

13. A513 Netadapter
Strømadapter til udvidet brug med 3 V (300 mA).
Spænding (til Europa med undtagelse af UK)
(DS-5000 / DS-5000iD).
14. BC-400 Batteri / ladesæt
Hurtiglader med 4x AAA Ni-MH-batterier.Opladningstid
for 2x AAA batterier cirka 155 minutter. Samtidig
opladning af AAA- og AA-batterier er mulig.
15. BR-401 Genopladelige Ni-MH-batterier
(til BC-400)
Meget effektive genopladelige batterier med lang levetid.
Type AAA, 800 mAh, 1.2 V.
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DS-5000 / DS-5000iD

DS-3400

Hovedkontakt

Skydekontakt

Trykknap og vippeafbryder

Låsefunktion

DS-5000iD: Biometriske oplysninger eller PIN
DS-5000: PIN

PIN

Vigtigste funktioner

Optageformat

DSSPro / DSS (DSS = Digital Speech Standard)

Datasikkerhed

Datakryptering / dekryptering (med DSSPro Standard)

Lagermedier

2 kortslots: microSD / SDHC og SD / SDHC

Stregkodeskanner (ekstraudstyr)
Pc-tilslutning
USB-speciﬁkation

SD / SDHC

JA

NEJ

USB-kabel og holder

USB-kabel

Hi-Speed USB, USB-sammensat enhed (lagring / audio / HID-klasse)

Optagefunktioner
Optagekapacitet (ca.)*1

QP

SP

512 MB kort

38 timer 45 minutter

79 timer 30 minutter

1 GB kort

77 timer 40 minutter

159 timer 5 minutter*2

2 GB kort

157 timer 55 minutter*2

323 timer 35 minutter*2

4 GB kort

310 timer 10 minutter*2

635 timer 25 minutter*2

8 GB kort

631 timer 15 minutter*2

1293 timer 15 minutter*2

*1 Gælder for en sammenhængende ﬁl. Tiderne kan være kortere, hvis der tages
mange korte optagelser. *2 Samlet optagetid for ﬂere ﬁler.
Den maksimale optagetid pr. ﬁl er 99 timer 59 minutter.
Samplingsfrekvens / bithastighed

QP: 16 kHz / 28 kbps

SP: 12 kHz / 13.7 kbps

Generelt frekvensområde

QP: 200–7.000 Hz

SP: 200–5,000 Hz

Betjening
Programmerbare knapper

3 intelligente knapper (F1, F2, F3)
1.7” hvid LED B/L

LCD
Skærmsprog

6 (EN / FR / ES / DE / IT / RU)

Tid / dato

JA

Håndfri optagelse

Ekstraudstyr

NEJ

NEW-knap

JA

Pause

JA

Tænd / sluk-kontakt

JA

Hold (transportlås)

NEJ

JA

Optage- og gengivefunktioner
Arkiver, rediger og slet

Overskriv, indsæt, slet (enkelt / alle / delvist), lås enkelte ﬁler

VCVA-optagelse

JA

Gengivefunktioner

Normal / hurtig / langsom gengivelse (hurtig-)søgning, cue

Spring over / spring over baglæns

JA

Fil- og arbejdsgangshåndtering
Mapper

1–7 programmerbare

Tekniske data
DS-3400 / DS-5000 / DS-5000iD

Meddelelser pr. mappe

op til 200

Individuelle mappenavne

JA

Indeks

op til 32 mærker pr. ﬁl

Kladdediktering

JA

Forbedret ﬁlhåndtering

Forfatter-id (10 bruger-id’er), arbejdstype, valgmuligheder, prioritetsindstilling

Talekommentarer

Instruktionskommentarer (1 pr. ﬁl) / mundtlige kommentarer (op til 32 pr. ﬁl)

Program

Olympus DSS Player Pro R5 dikteringsprogram

Høj ydeevne
Højttaler

23 mm rund dynamisk højttaler

Maksimal udgangseffekt (3 V DC)

250 mW

Mikrofonfølsomhed

Dikt / konf

EAR stik

3.5 mm / impedans, 8 ohm

MIC stik

3.5 mm / impedans, 2 kohm

Strømstik

JA

NEJ

Strømkilde

Genopladeligt Ni-MH-batteri eller 2 AAA-batterier

2 AAA-batterier

Strømsparefunktion

JA

Separat / holderladefunktion

3 timer

–

Batteriets levetid: SP-optagelse (Ni-MH)

28 timer

–

Batteriets levetid: SP-optagelse (Alkaline)

32 timer

Dimensioner (L x B x D) mm
Vægt (inkl. batteri)
Styresystemer

30 timer
113.5 x 50 x 17

110 g

Rekonﬁgurerbar ﬁrmware
Æskens indhold

105 g

Windows / Macintosh / Citrix. Yderligere oplysninger kan ﬁndes på Olympus’ ofﬁcielle hjemmeside
(www.olympus-europa.com)

JA
SD-kort (1 GB) og micro SD-kort (512 MB)
CR-10 USB-holder
USB-kabel BR-403 (Ni-MH-batteri)
Netadapter (A513)
Lædertaske (CS-119)
Betjeningsvejledning & Quick Start Guide
Dikteringsmodulet DSS Player Pro R5
DSS Player til MAC

Tekniske data

SD-kort (1 GB)
USB-kabel 2 AAA-batterier
Netadapter (A513)
Lædertaske (CS-119)
Betjeningsvejledning & Quick Start Guide
Dikteringsmodulet DSS Player Pro R5
DSS Player til MAC

Funktion

DR-1000 styresæt

Tilslutninger
Optagetid

Ubegrænset – optager direkte til pc

Generelt frekvensområde

100 til 15.000 Hz

Optageformat (med DSS Player)

DSS (Digital Speech Standard)

Optageformat (uden DSS Player)

PCM-format

Overførselsdato

PCM, 16 bit, mono

Samplingshastighed

8, 11, 12, 16, 22, 44 kHz

Pegeknap

Ja

Nej

Knap

Skydekontakt

Optageknap

Ja

På skydekontakt

Gengiveknap

Ja

På skydekontakt

Stopknap

Nej

På skydekontakt

Søgeknap

Nej

På skydekontakt

Hurtigt frem knap

Ja

Ja

Tilbage

Ja

Ja

Betjeningsmåde

New-knap
Programmerbare knapper
Mikrofonfølsomhed

Ja

Ja

2 (bagerst/A)

3 (bagerst/A/B)

–61 dB ved 1 kHz (Dikt) / –48 dB ved 1 kHz (Konf)

Udgangseffekt (5V DC)

300 mW eller mere (8 ohm-højttaler)

Mikrofon/højttalerdiameter

10 mm/36 mm

Følsomhed

–70 dBv

Ledningslængde

2,5 m

Dimensioner (L x B x D) mm

157 x 49 x 27 (uden fremspring)

Vægt

110 g (uden kabel)

Pc-krav

DR-1000 luksussæt

Pc

DR-2000 dikteringssæt
IBM-pc / AT-kompatibel pc

Styresystemer

Microsoft Windows Me / 2000 Professional, XP Professional, Home Edition

CPU

Intel Pentium II-klasse 333 MHz-processor eller hurtigere (500 MHz processor eller hurtigere anbefales)

RAM

128 MB eller mere (256 MB eller mere anbefales)

HDD-plads
Drev
Lydkort

50 MB eller mere
2x eller hurtigere CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-, DVD-ROM-drev
Creative Labs Sound Blaster 16 eller 100 %-kompatibelt lydkort

Browser

Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 eller nyere

Skærm

800 x 600 pixel eller mere, 256 farver eller mere

USB-stik
Æskens indhold
Styresæt / dikteringssæt

Tekniske data
DR-1000 / DR-2000

DR-2000 dikteringssæt
USB Audio Class / HID Class

Et eller ﬂere frie stik
DR-1000

DR-2000

DR-1000
DSS Player Standard
Betjeningsvejledning

DR-2000
DSS Player Pro R5
Betjeningsvejledning

Microsoft og Windows er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Macintosh er et varemærke, der tilhører Apple Inc. Citrix er et
registreret varemærke, der tilhører Citrix Systems Inc. Novell og GroupWise er registrerede varemærker, der tilhører Novell, Inc. i USA og andre lande.
Linux er et registreret varemærke,der tilhører Linus Torvalds. DragonNaturallySpeaking er et varemærke, der tilhører Nuance Communications, Inc.
eller dets associerede selskaber i USA og/eller andre lande. SD, SDHC, microSD og microSDHC er varemærker, der tilhører SD Card Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
Tekniske data og design kan ændres uden varsel.

Tekniske data

Optage- og gengivefunktioner
• Hastighed / tone / støjannullering / lydkontrol
• Tidsperiodekontrol
• Udstyringsindikator for optagelse og
gengivelse
• Visning og redigering af dikteringsegenskaber
• Valgfri jobdata til nye dikteringer
• 128 bit avanceret krypteringsstandard (AES)
krypterings- / dekrypteringsteknologi
• DSS Pro- / DSS- / WAV- / WMA- /
MP3-gengivelse
• FF, REW, SKIP
• Realtidstæller
• Instruktionskommentarer
• Mundtlige kommentarer
• Indsæt / overskriv
• Fjern eller slet filafsnit
• Saml dikteringer
• Del dikteringer
• Indeksmærker
• Mærkning / spoling
• Betjening via konfigurerbare genvejstaster
(f.eks. til handicappede brugere)
• Driftssikker netværksuafhængig optagelse
• Lydkanaladskillelse
• Telefonoptagelse

Hardwarekonﬁguration
• Indstillinger for enhedsvalg

Oversigt over funktioner
DSS Player Pro R5 software

Arbejdsgang
• Automatisk send / modtag dikteringer og
modtag / send dokumenter via e-mail / FTP /
netværk
• Automatisk dikteringsklassifikation efter
forfatter-id
• Automatisk kryptering / dekryptering
• Link-funktion for diktering og dokument
• Dikteringsstatus: Afsluttet / afventer / uafsluttet
diktering
• Synkroniser tiden på den digitale diktermaskine
med pc’en
• Automatisk overførsel af enkelte mapper ved
enheds-plugin
• Overfør alle dikteringer til en angivet placering
• Automatisk sikkerhedskopiering ved overførsel /
import / diktering er afsluttet
• Automatisk omdøbning af fil ved overførsel

• Automatisk sletning af oprindelig fil efter
overførsel
• Automatisk e-mail- / FTP-profilskift mellem
lokalfunktion og netværksfunktion
• Dialog for valg af manuel overførsel
• Skift transskriptionsstatus
• Filterfunktioner (f.eks. forfatter)
• Synkroniser dikteringer på genetableret
netværksforbindelse
• Jobdata-pop-op ved overførsel
(stregkodehjælp)
• Tilslutning til åbning af
tekstbehandlingsprogram
• Automatisk hentning af skrivefærdig diktering
efter forfatter-id
• Slet dikteringsfiler, der er skrevet
• Start stemmegenkendelsesprogrammet
DragonNaturallySpeaking

Brugerindstillinger
•
•
•
•
•
•
•

Individuel mappestiindstilling
Omdøbning af mapper
Oprettelse af undermapper
Konfigurerbare dikteringslistekolonner
Valg af skrifttype og baggrundsfarve
Konfigurering af fodkontakt – skrivemodul
Tildeling af genvejstaster
(f.eks. for brugere med særlige behov)
• Gengiveindstillinger (kontrolvisning, automatisk
mellemrum, spolehastighed)
• Indstillinger af skriveoversigt (visning, indikation
for varighed / resterende tid, knaptilpasning) –
skrivemodul
• Indstillinger til direkte optagelse (startindstilling,
VCVA, anmod om jobdata ved oprettelse af ny
diktering)

Programadministrering
• Automatiske opdateringer af program
og firmware
• Fejlregistrering
• Central håndtering af indstillinger for alle
brugere
• Lydløs firmware- / programopdatering ved
hjælp af Manager Tool
• Indstillinger af lydløs installering ved hjælp af
Manager Tool

Oversigt over funktioner

DIKTERING

ME-12 / ME-52W
Støjundertrykkende mikrofon
(ekstraudstyr)

BC-1 Stregkodeskanner
(ekstraudstyr til
DS-5000iD /
DS-5000)

DS-5000/iD

DS-3400

Micro SDHC- &
SDHC-kort

Lædertaske

BR-403
Batterier

A-513 netadapter til
opladning
i USB-holder (kun
DS-5000iD / DS-5000)

DR-2000 / DR-1000

SD/SDHC-kort

Lædertaske

(ekstraudstyr)

2 AAA-batterier

USBkabel

BC-400 Ni-MH-lader
(ekstraudstyr)
BR-401 genopladelige
batterier (ekstraudstyr)

Dikteringsmodul

Direkte
USB

Lydﬁler
(DSS Pro)

Udveksling af taleﬁler og dokumenter
med arbejdsgangoplysninger

DSS Player Pro R5

Tekstﬁler: ved indtastning
eller brug af tilgængeligt
stemmegenkendelsesprogram
(ekstraudstyr)

Skrivemodul

AS-5000 Skrivesæt

Pc-fodkontrol
RS-28

Systemoversigt

USB- eller
serieladapter

Stereohovedsæt
E-62

ARBEJDSGANG

Pc-fodkontrol til
håndfri diktering
(kun ekstraudstyr
til DS-5000iD /
DS-5000)

TRANSSKRIPTION

USB-holder
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