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»Przez milion
ny lat lu
udzkość żyła
ja
ak zwierzęta. Po czym sttało
siię coś, co uwolniiło moc naszej
wyob
braź
źnii. Nauczyliiśmy się
mówić.«

Olympus Professional Dictation Systems to połączenie
najnowszej technologii i łatwości obsługi.

Stephen Hawking

Olympus Professional
Dictation Systems
dają pewność, że
najbłyskotliwsze myśli
będą pod ręką wszędzie,
gdzie wymaga tego
praca. Sukces zaczyna
się wtedy, gdy zespół
zamienia swoje myśli
w słowa.
Olympus Professional
Dictation Systems łączą
najnowsze osiągnięcia
technologiczne z
łatwością obsługi,
gwarantując stan
doskonałej harmonii
pomiędzy pracownikami,
obiegiem pracy w ﬁrmie
i wykorzystywanymi
narzędziami – w każdej
chwili, w każdym
miejscu, podczas
wszystkich działań
biznesowych.

Sukces nigdy nie brzmiał lepiej.
Myśli rodzą się, a gdy są wypowiadane, przekazują
wiedzę kluczową dla ﬁrmy. Niezawodna i
niezakłócona komunikacja to prawdziwe źródło
sukcesu w dzisiejszym świecie profesjonalistów
biznesowych.

Olympus –
światowy lider

Co zapewniamy

Firma Olympus od długiego czasu
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audio klasy biznesowej.
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Olympus ze względu na ich trwałość
i zaawansowaną technologicznie
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dyktowania ﬁrmy Olympus są
zintegrowane z doskonałymi,

Po zdobyciu renomy dzięki

wieloplatformowymi rozwiązaniami,

innowacyjnym rozwiązaniom
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plików audio wspólnie z zespołem

Professional Dictation Systems.

odpowiedzialnym za transkrypcję,

Nasz cel

współpracownikami lub innymi
osobami w ﬁrmie.

W ﬁrmie Olympus dążymy do tego,
aby uczynić życie łatwiejszym i
bardziej wydajnym. Oferowane przez
nas wysokiej jakości produkty i
rozwiązania są imponujące, jednak
zawsze w centrum zainteresowania
pozostają nasi klienci i ich ﬁrmy.
Nastała nowa era dyktowania. Dzięki
Olympus Professional Dictation
Systems nagrywanie dźwięku to coś
więcej niż sprzęt wysokiej klasy.
Istotna jest także wydajna organizacja
pracy, umożliwiająca wymianę i
przetwarzanie cennych myśli i wiedzy
użytkowników.

Rozmawiaj z
ekspertami
Dzięki ﬁrmie Olympus cały proces
jest w bezpiecznych rękach – od
wstępnych myśli do wypowiadanych
słów i dokumentowania nagrań.
Sprzedaż Olympus Professional
Dictation Systems odbywa się
wyłącznie za pośrednictwem sieci
autoryzowanych specjalistów z
zakresu dyktowania cyfrowego.
Opieramy się na doświadczeniu
wyselekcjonowanych specjalistów,
aby spełnić wszystkie wymagania
klientów poprzez indywidualne porady
i konsultacje na miejscu. Prawdziwi
ludzie, prawdziwe rozwiązania.

Klienci z sektorów: rządowego, opieki zdrowotnej oraz prawniczego zaufali produktom
ﬁrmy Olympus ze względu na ich trwałość i zaawansowaną technologicznie precyzję.

4 5

6 7

Szybszy świat wymaga lepszych rozwiązań.

Doskonałe połączenie funkcjonalności i atrakcyjnego wyglądu zapewniło linii
urządzeń cyfrowych ﬁrmy Olympus wiele wyróżnień w kategorii designu.

Ewolucja od analogowego do cyfrowego zapisu dźwięku to
historia nieustannego rozwoju. Dlatego niezwykle ważne jest, by
profesjonaliści z każdej branży płynnie przeszli na technologię
cyfrową. Olympus Professional Dictation Systems gwarantują taką
możliwość oraz dużo więcej.

Wydajność w zasięgu ręki
Przeciętna osoba mówi siedem razy szybciej,
niż pisze. Jednak niezależnie od tego tempa,
Olympus dotrzymuje kroku. Zapis analogowy
należy do przeszłości. Nadszedł czas, by nabrać
prędkości. Gdy cały przemysł podąża w stronę
rozwiązań cyfrowych, nie warto pozostawać
na gorszej pozycji, korzystając z przestarzałej
technologii.

Większa prędkość dla
biznesu

Inteligentniejsze
rozwiązanie
Zapis cyfrowy oznacza łatwe dołączanie
fragmentów lub dodawanie komentarzy i
notatek do zapisanego nagrania. Ułatwia to
zebranie i przegląd myśli, pozwalając na ciągłe
ulepszanie efektu końcowego. Oznacza też,
że wysokie koszty i typowa dla poprzedniego
stulecia szybkość przesyłania kaset nie
stanowią już problemu.

Pełna synchronizacja

Zanim dyktowanie cyfrowe stało się dostępne,
większość biur przekazywała pilne zadania
najszybszym maszynistkom. Prędkość pisania
na maszynie wynosząca 95 słów na minutę
robiła wrażenie, zaś 90-minutową kasetę
można było przepisać w ciągu zaledwie kilku
godzin. Jednak gdyby zespół maszynistek
mógł wspólnie pracować nad tym samym
materiałem audio, wykonanie tego zadania
zajęłoby mniej niż pół godziny.

Plik audio dołączony do wiadomości e-mail,
umieszczony na dysku FTP lub zdalnie
dostępny w sieci może znaleźć się na biurku
współpracownika lub w biurze sekretarki w
ciągu zaledwie kilku sekund. Dzięki takiej
prędkości Olympus Professional Dictation
Systems znacznie przyspieszają przepływ
informacji.

Nieład pod kontrolą

Niezrównana jakość cyfrowa i stale
ulepszana technologia szyfrowania
sprawiają, że zapis cyfrowy jest
najbezpieczniejszą i dającą najczystszą
jakość nagrań metodą dokumentowania
ważnych nagrań głosowych.

Przejście na zapis cyfrowy to oszczędność
pieniędzy i miejsca. Każdy gigabajt pamięci
nowoczesnych urządzeń Olympus może
pomieścić ponad sześć dni nieprzerwanych
nagrań wysokiej jakości materiału dźwiękowego. Nagranie tej samej ilości informacji
wymagałoby ponad 100 analogowych
mikrokaset.

Bezpieczne nagrania

Wiodące innowacje
1969: Pierwszy na świecie dyktafon na
mikrokasety
Jako wiodący na świecie producent bezkonkurencyjnych rozwiązań dyktowania i transkrypcji ﬁrma Olympus ma wiele powodów do
dumy. Wszystko zaczęło się w roku 1969 wraz
z wprowadzeniem do sprzedaży pierwszego
na świecie dyktafonu na mikrokasety. Dyktafon
Zuiko Pearlcorder ﬁrmy Olympus był przenośny
i łatwy w obsłudze, dzięki czemu błyskawicznie
zrewolucjonizował sposób pracy lekarzy,
prawników, dziennikarzy i wielu innych profesji.
W jednej chwili stał się punktem odniesienia
dla każdego, kto potrzebował urządzenia
nagrywającego do dyktowania i transkrypcji
czy systemu transponowania mowy na tekst
do przeprowadzania wywiadów lub nagrywania
spotkań.

1997: Pierwszy profesjonalny dyktafon cyfrowy
Po wynalezieniu mikrokasety ﬁrma
Olympus po raz kolejny poruszyła zbiorową
wyobraźnię, wprowadzając swój pierwszy
dyktafon cyfrowy. Podobnie jak w przypadku
dyktafonów Pearlcorder, doskonałe połączenie funkcjonalności i atrakcyjnego wyglądu
zapewniło linii urządzeń cyfrowych ﬁrmy Olympus
wiele wyróżnień w kategorii designu. Wystarczy
dodać do tego nasze oprogramowanie o
szerokich możliwościach, a otrzymamy najlepszy
dostępny system dyktowania.
Niezależnie od tego, czy potrzebny jest
podstawowy model dyktafonu cyfrowego, czy
też kompleksowe zintegrowane rozwiązania z
gamy najlepszych w klasie Professional Dictation
Systems, Olympus ma odpowiedź. Olympus –
dźwięk sukcesu nigdy nie brzmiał tak dobrze,
jak teraz.

Ponad 40 lat

W dziedzinie cyfrowego nagrywania dźwięku ﬁrma Olympus
stanowi punkt odniesienia dla biznesu. Użytkownicy biznesowi
z całego świata wiedzą, że marka Olympus oznacza jakość.
Właśnie z tego powodu w branży mobilnych ręcznych
dyktafonów cyfrowych sprzedajemy znacznie więcej produktów
niż jakakolwiek inna ﬁrma.

Rozwiązania oparte na
prawdziwych ulepszeniach
Tajemnica sukcesu rozwiązań dyktowania
cyfrowego ﬁrmy Olympus jest prosta:
technologia Olympus pozwala osiągać
lepsze wyniki w wielu obszarach działalności
biznesowej. Na przykład niedawne badania
wykazały, że zautomatyzowanie nagrań
informacji o pacjentach w szpitalach
prowadzi do znacznego obniżenia
współczynnika zgonów i kosztów. Ponadto
przyczynia się do poprawy ogólnego stanu
zdrowia hospitalizowanych osób.*

Bezkonkurencyjne
rozwiązania dyktowania
dla biznesu
Urządzenia do dyktowania ﬁrmy Olympus
umożliwiają edytowanie wysokiej jakości
plików dźwiękowych na bieżąco za pomocą
komputera lub laptopa. Jedno naciśnięcie
przycisku dyktafonu pozwala tworzyć
znaczniki indeksu lub notatki głosowe,
deﬁniować rodzaje zadań i ustawiać
priorytety, zapewniając łatwe zarządzenie
nagraniami.

Bezproblemowe
działalnie ﬁrmy
Od strony technicznej wdrożenie rozwiązań
ﬁrmy Olympus do istniejącej sieci jest
zawsze bezproblemowe, ponieważ
oprogramowanie ﬁrmy Olympus wymaga
bardzo niewiele obsługi, pozwalając
działom informatycznym skoncentrować
się na innych zadaniach. Dane głosowe
są przechowywane w scentralizowanym
systemie, dzięki czemu administratorzy

*Arch Intern Med. 2009;169(2):108-114

mogą z łatwością monitorować i
kontrolować przepływ informacji, co z
kolei gwarantuje stabilność oraz sprawne
i bezpieczne działanie ﬁrmy.

W pełni intuicyjna
obsługa
Wielokrotnie nagradzane Olympus
Professional Dictation Systems są jej
doskonałym przykładem. Każdy wysokiej
jakości dyktafon jest łatwy w obsłudze i
doskonale się prezentuje. Trwałe obudowy
zostały ergonomicznie zaprojektowane, aby
mieścić się wygodnie w dłoni, niezależnie
od miejsca, w którym przyjdzie pracować.
Korzystanie z interfejsu użytkownika
jest niezmiernie łatwe – właściwie nie
ma potrzeby uczenia się obsługi. Czy
to używając modelu z linii Professional
Dictation Systems, który nagrywa
bezpośrednio na komputer osobisty, czy
przesyłając pliki z przenośnego urządzenia
do sieci, można odczuć, jak bardzo jest to
intuicyjne i skuteczne.

Dyktowanie cyfrowe
się zwraca
Działania wymagające długich godzin pracy
staną się odległą przeszłością. Inwestycja
bardzo szybko się zwraca, ponieważ system
zarabia na siebie, uwalniając fundusze na
inne inwestycje. Dzięki zaprojektowaniu
linii Professional Dictation Systems w taki
sposób, by możliwe było dopasowanie go
do indywidualnych potrzeb, organizacja
pracy nigdy dotychczas nie była tak
wydajna. Z korzyścią dla użytkowników.
Z korzyścią dla ﬁrmy.

Naszym celem jest czynienie życia prostszym i bardziej wydajnym – nigdy nie
zapominamy, że nasza działalność skupia się na naszych klientach i ich ﬁrmach.
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Profesjonaliści XXI wieku wymagają wszechstronnych i zgodnych ze sobą
rozwiązań, którym mogą zaufać, gdziekolwiek pracują.
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W XXI wieku ochrona inwestycji na wielu poziomach ma
ogromne znaczenie. Niezawodne zabezpieczenia to konieczność,
szczególnie w kwestiach zgodności z wymaganiami i zaufania
partnerów biznesowych. Z tego powodu Olympus Professional
Dictation Systems oferują liczne funkcje, które zapewnią pełny
spokój każdej ze stron.

To się naprawdę liczy
Firma Olympus jest dumna,
wiedząc, że każde z jej rozwiązań
oferuje niezawodność, na której
można polegać. Professional
Dictation Systems nie stanowią
pod tym względem wyjątku. Każdy
element to przykład absolutnie
najnowocześniejszych technologii,
przekraczających oczekiwania
dzięki wszechstronnym funkcjom,
pozwalającym skupić się na zadaniach,
które są naprawdę ważne.

Zgodne z najnowszymi
standardami w branży
Firma Olympus była jednym z
architektów stanowiącej standard
branżowy technologii DSS, dzięki
czemu profesjonalne dyktafony
cyfrowe DSS Pro zapewniają
najwyższą jakość dźwięku oraz
doskonale wyraźne pliki nagrań do
transkrypcji i rozpoznawania mowy.
Ponadto zapisywanie nagrań nie
wiąże się z utratą jakości, co oznacza
ich bezpieczne przechowywanie
do wykorzystania w przyszłości.
Jednocześnie rozwiązania ﬁrmy
Olympus umożliwiają zmniejszenie
obciążenia infrastruktury
informatycznej i gwarantują najlepsze
zabezpieczenia w branży.

Bezpieczeństwo
danych
Wielu specjalistów wymaga, aby
dane głosowe pozostały poufne.
W dzisiejszym świecie biznesu
poufność ma większe znaczenie niż
kiedykolwiek. Systemy dyktowania
ﬁrmy Olympus można bezproblemowo
zintegrować z architekturą
bezpieczeństwa sieci w ﬁrmie.
Zabezpieczanie plików dźwiękowych
przechowywanych w scentralizowanej
sieci odbywa się w łatwy sposób
poprzez przypisanie im indywidualnych
identyﬁkatorów użytkownika. Ponadto
interfejs w każdym dyktafonie sprawia,
że przypadkowe usunięcie nagranych
danych jest praktycznie niemożliwe.
Ponadto dyktafony i oprogramowanie z
linii Professional Dictation Systems są
wyposażone w zaawansowane funkcje,
takie jak blokady bezpieczeństwa,
zabezpieczanie hasłem oraz możliwość
szyfrowania i odszyfrowywania
plików dźwiękowych. Ponadto, dla
zapewnienia absolutnej dyskrecji,
najnowocześniejszy biometryczny
czytnik odcisków palców rozpoznaje
użytkownika i zapewnia, że tylko
upoważniona osoba ma dostęp do
cennych informacji zapisanych na
dyktafonie.

... i w sieci ﬁrmy. Renoma lidera wśród dostawców rozwiązań
wieloplatformowych, którą ﬁrma Olympus cieszy się w branży
dyktowania cyfrowego, gwarantuje wydajny obieg pracy w ﬁrmie
zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Zintegrowane
rozwiązania

Zawsze bezproblemowe
działanie

W świecie połączonym siecią konieczna
jest możliwość zsynchronizowania danych
z udostępnianymi w sieci informacjami,
kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba. Przy
tradycyjnych technologiach nagrywania
było to nieosiągalne. Jednak wraz z
Olympus Professional Dictation Systems
stało się to normą. Nasze systemy
zapewniają zintegrowane rozwiązania
doskonale dostosowane do dyktowania,
zapisywania notatek głosowych i
prezentacji podczas konferencji.

Jednak o wyjątkowości Olympus
Professional Dictation Systems decyduje
przede wszystkim to, że zostały one
tak zaprojektowane, aby ułatwiały życie
pracownikom każdego szczebla. Ich
wieloplatformowe oprogramowanie
współpracuje harmonijnie ze wszystkimi
wiodącymi architekturami sieciowymi.
Natomiast dzięki centralnej lokalizacji i
zarządzaniu plikami dział informatyczny ma
pewność, że wszystko zawsze sprawnie
działa. Powyższe funkcje ułatwiają
kierownikom obniżanie kosztów stałych,
zwiększanie przychodów i pomagają
sprawić, by na twarzach administratorów
sieci komputerowej zagościł uśmiech.

O jeden krok do przodu
Olympus Professional Dictation Systems
są wyjątkowo wszechstronne, ponieważ
można je połączyć z takimi akcesoriami jak
czytnik kodów kreskowych ﬁrmy Olympus,
co pozwala włączyć dane głosowe do
istniejących rozwiązań zarządzania
informacjami. W ten sposób ﬁrma Olympus
zawsze znajduje się o jeden krok do
przodu, opracowując już teraz interfejsy
użytkownika umożliwiające korzystanie z
przyszłych innowacji.

Stabilna platforma na
przyszłość
Professional Dictation Systems zapewniają
stabilną platformę spełniającą dzisiejsze
wymagania użytkowników biznesowych.
Ponadto, ponieważ ﬁrma Olympus wierzy
w planowanie na przyszłość, gwarantujemy
zgodność Professional Dictation Systems
ze wszystkimi wiodącymi platformami,
dzięki czemu nasze rozwią zania są gotowe
na to, co przyniesie dzień jutrzejszy.

Olympus pozostaje nieustannie o krok naprzód, projektując już dziś rozwiązania,
które zapewnią użytkownikom wykorzystanie przyszłych innowacji.
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