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Philips SpeechExec
software de ditado

Simplifique o seu fluxo de 
trabalho
com o ditado digital profissional

As soluções de software SpeechExec da Philips dão-lhe liberdade para organizar o seu 
trabalho. Tire partido das nossas tecnologias mais recentes e trabalhe de forma mais fácil e 
intuitiva. Alivie a pressão da sua equipa, acelerando o processo de criação de documentos.

Aumente a sua produtividade
•	 Solução tudo-em-um para a gestão eficiente do fluxo de trabalho
•	O parceiro perfeito para o microfone SpeechMike
•	Transcrição rápida com transferência automática de ficheiros via USB

Concebido para profissionais
•	 Informações sobre o estado das tarefas em tempo real para um acompanhamento mais 

fácil do trabalho
•	Com a definição de prioridades, as gravações urgentes são processadas primeiro
•	Codificação DSS Pro para gravação optimizada da voz 

Preparado para o futuro
•	Apto para o software de reconhecimento de voz Dragon NaturallySpeaking
•	 Funções de segurança e cópias de segurança para proteger dados sensíveis
•	Actualizações automáticas e licenciamento através da Internet para manter software 

sempre actualizado
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Gestão eficiente do fluxo de trabalho

O software SpeechExec Pro organiza o fluxo de 
trabalho dos ficheiros de ditado e dos respectivos 
documentos finais entre o autor e o transcritor e 
permite-lhe monitorizar a evolução do trabalho.

O parceiro perfeito

O software de ditado Philips SpeechExec Pro é o 
parceiro perfeito para o microfone para ditados 
SpeechMike. Controle todas as funções de 
gravação intuitivamente só com o dedo polegar.

Transferência automática

Quando está ligado, o aparelho de ditado 
carrega automaticamente os ficheiros de áudio 
directamente no computador e no fluxo de 
ditados do SpeechExec.

Acompanhamento fácil do trabalho

O SpeechExec fornece informações claras sobre 
o estado actual das tarefas de ditado. Permite-lhe 
acompanhar a evolução do trabalho e fornece 
informações em tempo real incluindo se as 
transcrições ainda estão pendentes ou se já estão 
a ser processadas.

Definição de prioridades

A opção de definição de prioridades incluída permite 
dar prioridade às gravações urgentes. Esta função 
garante que os ficheiros de ditado importantes são 
rapidamente identificados, sendo processados e 
entregues primeiro.

Codificação DSS Pro

O formato de ficheiro .dss é a referência 
internacional para o processamento de fala 
profissional. Oferecendo uma qualidade áudio 
extraordinária para voz gravada, os ficheiros 
.dss permitem uma elevada taxa de compressão 
e reduzir os tamanhos de ficheiros, o tráfego 
de rede e a capacidade de armazenamento 
necessária. Este formato permite ainda guardar 
informações adicionais como, por exemplo, o 
nome do cliente/paciente, tipo de documento a 
ser guardado no cabeçalho do ficheiro, tornando 
mais fácil a organização de ficheiros.

Apto para reconhecimento de voz

A integração perfeita dos dispositivos de gravação 
de ditados da Philips e a interface directa para 
o software de reconhecimento de voz Dragon 
NaturallySpeaking Professional garantem uma 
qualidade áudio soberba, elevada precisão de 
reconhecimento e gestão fácil do hardware.

Segurança dos dados e cópias de 
segurança

A encriptação de ficheiros e a transferência segura 
de ficheiros permitem que apenas as pessoas 
autorizadas tenham acesso aos seus documentos. A 
função de cópia de segurança automática opcional 
protege os seus dados contra uma perda acidental.

Actualizações por Internet e 
licenciamento

v

A opção de actualização de software automática 
e o licenciamento de ponta baseado na Internet 
mantêm o software de fluxo de trabalho 
SpeechExec Pro sempre actualizado, sem o 
incómodo de ter de verificar se existe uma versão 
nova, transferir e instalá-la manualmente.



Requisitos do sistema
•	Processador: Intel Pentium 4, 1.0 GHz ou 

processador equivalente
•	Memória RAM: 1 GB (recomenda-se 2 GB) 
•	Espaço de disco rígido: 100 MB de espaço de 

disco rígido para SpeechExec, 850 MB (32 bits)/ 
2 GB (64 bits) de espaço de disco rígido para 
Microsoft .NET Framework 4

•	Sistema operativo: Windows 7 (32/64 bits)/Vista 
(32/64 bits)/XP (32 bits)

•	Placa gráfica compatível com DirectX, recomenda-
se com aceleração de hardware

•	Dispositivo de som compatível com o Windows
•	Programas de e-mail suportados: Microsoft 

Outlook Express 7, Windows Live Mail, Microsoft 
Outlook 2003/2007/2010 (32 bits), Microsoft 
Exchange Server 2003/2007/2010, Lotus Notes 
6.0.3/6.5.5, Novell GroupWise

•	Servidores de ficheiros suportados: Windows 
2003 Server (32 bits/64 bits), Windows 2008 R2 
Server (64 bits)

•	Software de reconhecimento de voz suportado: 
Dragon NaturallySpeaking 10.1/11, edição 
Professional ou Legal

•	Unidade de DVD-ROM

Conteúdo da embalagem
•	Software de ditado SpeechExec Pro Dictate
•	Guia de início rápido

Módulos opcionais
•	Módulo de reconhecimento de voz para 

SpeechExec Pro Dictate LFH4410

Produtos relacionados
•	Gravador de ditados Pocket Memo série 9600
•	Gravador de ditados Pocket Memo série 9500
•	SpeechMike Air LFH3005/LFH3015/LFH3025
•	SpeechMike USB LFH3205/LFH3215/LFH3225
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