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Over 40 års
innovation

Olympus Professional Dictation Systems kombinerer den nyeste teknologi
med funktioner, der er nemme at anvende.
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» I ﬂere millio
oner år levede
mennesket ligeso
om dyren
ne.
Så skete der noge
et, som slap
fanttasiiens kræfter lø
øs. Vi lærte
at tale.«
Stephen Hawking

Med Professional
Dictation Systems sørger
Olympus for, at de
bedste hjerners indsigter
er lige ved hånden til
enhver tid, uanset hvor
dit arbejde fører dig hen.
Succesen starter der,
hvor dit team sætter ord
på deres tanker.
Olympus Professional
Dictation Systems
kombinerer den nyeste
teknologi med funktioner
der er nemme at
anvende, for at sikre,
at dine medarbejdere
er i perfekt harmoni
med virksomhedens
arbejdsgange og
værktøjer – til enhver
tid, overalt og for alle
forretningsprocesser.

Din succes har aldrig lydt bedre.
Tanker kommer til live og overfører viden i din
virksomheds nervecenter, når der sættes ord på dem.
Pålidelig og klar kommunikation er den sande kilde til
succes i vores dages erhvervsliv.

Olympus – en førende
virksomhed på
verdensplan
Olympus har længe været en af de
førende virksomheder på markedet
for integrerede audioløsninger på
virksomhedsniveau.

Det giver vi dig
Som et respekteret internationalt
mærke med en solid global
tilstedeværelse, der omfatter alle
lande i Europa, forstår Olympus dine
speciﬁkke behov. Alle komponenter
i Professional Dictation Systems er
naturligvis designet til at leve op til

Olympus har omfattende erfaring

dine store krav til diktering, og de

inden for området og forstår

leverer den fremragende kvalitet, som

behovene hos virksomheder af

er Olympus’ særkende.

alle størrelser. Kunder inden for
sektorer som offentlige myndigheder,
sundhedsvæsenet og jura har
valgt Olympus som leverandør
af en langsigtet og bæredygtig,
højteknologisk løsning.

Olympus’ førsteklasses
diktermaskiner er integreret med
robuste løsninger, der fungerer på
tværs af forskellige platforme, så du
kan bruge dit eksisterende netværk til
at gøre det nemt at dele og behandle

Efter at have skabt sig et solidt

lydﬁler med et team af renskrivere, en

ry for innovative løsninger, der er

kollega eller overalt i en virksomhed.

skræddersyet til at opfylde speciﬁkke
behov, er det lykkedes Olympus at

Tal med eksperterne

skabe den perfekte 360°-løsning:

Med Olympus er hele processen i

Professional Dictation Systems.

sikre hænder – fra de første tanker

Vores mål

til det talte ord og behandlingen
af dokumentationen til dit arkiv.

Hos Olympus er det målet at gøre

Olympus Professional Dictation

livet enklere og mere effektivt.

Systems distribueres udelukkende via

Vores topprodukter og -løsninger

et netværk af autoriserede specialister

er imponerende, men vi glemmer

inden for digital diktering. Olympus

aldrig, at du og din virksomhed er

trækker på disse håndplukkede

det vigtigste. En ny epoke inden for

specialisters ekspertise, så vi kan

diktering er begyndt. Med Olympus

leve op til alle dine krav ved at

Professional Dictation Systems

levere skræddersyet rådgivning ude

handler vore dages lydnoter om andet

i marken. Rigtige mennesker, rigtige

og mere end førsteklasses maskiner.

løsninger.

Det handler også om at organisere
effektive arbejdsgange til udveksling
og behandling af de værdifulde tanker
og den vigtige viden, som du råder
over.

Kunder inden for sektorer som offentlige myndigheder, sundhedsvæsenet og
jura har valgt at bruge Olympus til at sikre deres langsigtede bæredygtighed og
højteknologiske præcision.
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En hurtigere verden har brug for bedre løsninger.

Olympus’ digitale produkter har vundet adskillige designpriser takket være
deres perfekte kombination af funktionalitet og et smukt udseende.

Udviklingen fra analog til digital optagelse er historien om stadige forbedringer,
og det er derfor vigtigt, at fagfolk inden for alle områder foretager en problemfri
overgang til digital teknologi. Olympus Professional Dictation Systemsløsningerne hjælper dig med dette ... og med en hel del mere.

Effektivitet lige ved hånden

Tænk smartere

Mennesker taler i gennemsnit syv gange

Når du skifter til digitale løsninger, bliver det

hurtigere end de skriver. Men uanset, hvor

nemmere efterfølgende at indsætte afsnit og

hurtigt du taler, kan Olympus følge med.

at tilføje noter og kommentarer til en diktering.

Analoge løsninger hører fortiden til, og tiden

Dette gør det nemt at samle og gennemgå tan-

er inde til at komme op i tempo. I dag, hvor

kerne, så du løbende kan forbedre det endelige

hele branchen bevæger sig i retning af digitale

resultat. Det betyder også, at det er slut med

løsninger, bør du ikke skabe problemer for dig

de høje omkostninger og den lave hastighed,

selv ved at installere forældet teknologi.

der er forbundet med at sende kassettebånd.

Sæt fart på din virksomhed

Hold dig synkroniseret

Inden digital diktering blev muligt, gav de

Med e-mail, FTP eller fjernadgang til dit

ﬂeste kontorer deres hasteopgaver til deres

netværk kan en lydﬁl ligge klar på din kollegas

hurtigste maskinskriver. 95 ord i minuttet var

skrivebord eller på en ekstern sekretærs kontor

imponerende, og et bånd på 90 minutter kunne

på blot et par sekunder. Med hastigheder på

renskrives på blot et par timer. Hvis et team af

det niveau vil Olympus Professional Dictation

maskinskrivere kunne arbejde samtidig på den

Systems medføre en betydelig reducering af

samme mængde optagelser, kunne opgaven

dine produktionstider.

imidlertid løses på under en halv time.

Sikre arkiver
Kontrol over rodet

Den fremragende digitale kvalitet

Ved at skifte til digitale løsninger sparer du både

og de konstante forbedringer af

penge og plads. For hver 1 GB hukommelse kan

krypteringsteknologien gør digital arkivering

moderne Olympus maskiner optage mere end

til den sikreste og tydeligste metode til at

seks dages uafbrudt lyd af høj kvalitet. Det ville

dokumentere vigtige taleoptagelser.

kræver mere end 100 analoge mikrokassettebånd
at opbevare den samme mængde information.

Innovationer, der er førende på verdensplan
1969: Verdens første mikrokassetteoptager

1997: Den første professionelle digitale optager

Som verdens førende mærke med uovertrufne

Efter at have opfundet mikrokassetten fangede

dikterings- og transskriptionsløsninger har

Olympus igen folks opmærksomhed med

Olympus meget at være stolte af. Det hele

lanceringen af virksomhedens første digitale

startede i 1969, da Olympus lancerede verdens

optager. Ligesom Pearlcorder-produkterne

første mikrokassetteoptager. Zuiko Pearlcorder

har Olympus’ digitale produkter vundet

var transportabel og nem at bruge, og den revo-

adskillige designpriser takket være deres

lutionerede øjeblikkeligt den måde, som læger,

perfekte kombination af funktionalitet og et

advokater, journalister og folk i et utal af andre

smukt udseende. Læg hertil vores effektive

brancher arbejdede på. I løbet af ingen tid blev

programløsninger, og der ﬁndes ikke noget

den til referencestandarden for alle, der havde

bedre dikteringssystem.

behov for en optagelsesenhed til dikterings- og
transskriptionsformål eller for et tale-til-tekst-

Uanset, om du skal bruge en enkel digital

system til interviews eller optagelse af møder.

optager eller komplette integrerede løsninger
fra den førende Professional Dictation Systemsserie, har Olympus svaret. Med Olympus har din
succes aldrig lydt bedre.

Over 40 års
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Hvad angår digitale optageløsninger, sætter Olympus
standarden for branchen. Fagfolk verden over ved, at Olympusmærket står for kvalitet. Det er derfor, at Olympus har et
betydeligt større salg end nogen anden virksomhed inden for
mobil håndholdt digital diktering.
overvåge og styre informationsstrømmen
for at sikre stabilitet og holde din
virksomhed kørende problemfrit og sikkert.

Forklaringen på Olympus’ digitale
dikteringsløsnings succes er enkel:
Olympus’ teknologi bidrager til at skabe
bedre resultater inden for mange brancher.
For eksempel viser den nyeste forskning,
at automatisering af patientjournaler
på hospitaler medfører en betydelig
reducering af dødelighedsprocenterne
og omkostningerne. Automatiseringen
bidrager også til at forbedre patienternes
generelle helbred.*

Fremragende
dikteringsløsninger til
erhvervslivet
Med Olympus’ dikteringsløsninger er det
nemt at redigere lydﬁler af høj kvalitet på
farten, på en stationær computer eller
på en bærbar. Med et tryk på en knap
kan optagerne oprette stikordsmærker
eller mundtlige kommentarer, deﬁnere
arbejdstyper og indstille prioriteringer,
så det bliver nemmere at håndtere
dikteringerne.

Sletning af
indlæringskurven
Det prisbelønnede Olympus Professional
Dictation Systems er et perfekt eksempel
på, hvorfor det er tilfældet. Samtlige
højtydende diktermaskiner er nemme at
bruge og ser samtidig godt ud. Optagernes
robuste kabinetter er designet ergonomisk,
så de passer behageligt i hånden, uanset
hvor din forretning fører dig hen.
Og deres funktioner er nemme at
navigere i – der er praktisk talt ingen
indlæringskurve. Uanset, om du bruger
en Professional Dictation Systems-model,
der optager direkte til en pc, eller overfører
ﬁler og e-mailer ﬁler fra en mobil enhed
til netværket, vil du komme til at sætte
pris på, at dit liv er blevet så nemt og
succesrigt.

Digital diktering tjener
sig selv hjem
Tidskrævende processer vil snart være

Hold din virksomhed
kørende gnidningsfrit
Set fra et backend-perspektiv er
implementeringen sammen med dit
eksisterende netværk altid problemfri, og
da Olympus’ programmer kræver meget
lidt vedligeholdelse, kan din it-afdeling
fokusere på andre ting. Taledataene
opbevares i et centraliseret system,
og administratorerne kan derfor nemt
*Arch Intern Med. 2009;169(2):108-114

et fjernt minde. Det betyder, at du hurtigt
vil kunne se et afkast af investeringen,
da systemet tjener sig selv hjem og frigør
midler til andre investeringer. Du kan
designe Professional Dictation Systemsprodukterne, så de passer til dine egne
speciﬁkke behov, og dermed bliver
dine arbejdsgange mere effektive end
nogensinde før. Godt for dig. Godt for din
virksomhed.

Det er vores mål at gøre livet enklere og mere effektivt –
vi glemmer aldrig, at du og din virksomhed er det vigtigste.

Baseret på virkelige
forbedringer

Det 21. århundredes fagfolk kræver ﬂeksible og kompatible løsninger,
som de kan stole på, uanset hvor deres forretning fører dem hen.
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Ro i sindet.
I det 21. århundrede er det afgørende at beskytte
din investering på ﬂere niveauer. Fejlfri sikkerhed er
afgørende, især i forbindelse med overholdelse af regler
og dine forretningspartneres tillidskrav. Derfor har
Professional Dictation Systems en række funktioner, som
giver dig – og dem – ro i sindet.

De virkeligt
vigtige ting

Datasikkerhed

Hos Olympus er vi stolte over, at alle

forblive fortrolige. I vore dages

løsninger, som vi producerer, giver en

erhvervsliv er fortrolighed vigtigere

solid driftssikkerhed. Det gælder også

end nogensinde før. For det første

for Professional Dictation Systems.

kan systemet integreres problemfrit

Hvert element er et eksempel på

i dit netværks sikkerhedsstruktur.

de absolut nyeste teknologier og

Desuden kan de lyddata, der

overgår forventningerne med robuste

opbevares på dit centraliserede

funktioner, der gør dig i stand til at

netværk, nemt beskyttes ved at tildele

fokusere på de ting, der virkelig er

unikke bruger-id’er. Endvidere gør

vigtige.

knapperne på de enkelte digitale

For mange fagfolk skal taledata

diktermaskiner det praktisk talt

Den nyeste
branchestandard

umuligt at komme til at slette de

Olympus var en af arkitekterne

Endelig har Professional Dictation

bag branchestandardteknologien

Systems-optagere og programmer

DSS, og lydkvaliteten fra Olympus

højteknologiske funktioner som f.eks.

professionelle digitale DSS Pro-

sikkerhedslåse, adgangskodebes-

optagere leverer derfor krystalklare

kyttelse og mulighed for at kryptere

dikteringsﬁler til transskription

og dekryptere lydﬁler. For at sikre

og talegenkendelse. Desuden

absolut diskretion genkender en

kan du arkivere optagelser uden

unik og topmoderne biometrisk

kvalitetstab, hvilket betyder, at de

ﬁngeraftrykslåsefunktion dig og

er sikkert bevaret for fremtiden.

sørger for, at kun du kan give adgang

Samtidig reduceres belastningen af

til de værdifulde oplysninger, som er

din it-infrastruktur, og du får også

gemt på din optager.

branchens bedste sikkerhed.

data, som du har optaget.

... og på dit netværk. Olympus’ ry som en førende leverandør
på tværs af platforme er enestående på markedet for digitale
dikteringsløsninger, så du kan være sikker på, at dine
arbejdsgange håndteres effektivt både i dag og i morgen.

Integrerede løsninger

Kører altid problemfrit

I en netværksforbundet verden skal du

Det, der for alvor gør Olympus Professional

være i stand til at synkronisere med

Dictation Systems imponerende, er

netværksbaseret information, når som

imidlertid, at produkterne er skræddersyet

helst det passer dig. Med traditionelle

til at forbedre livet for dem, der holder

optagelsesteknologier var dette umuligt.

det hele kørende. Olympus’ programmer

Med Olympus Professional Dictation

fungerer på tværs af platforme og

Systems er det blevet standarden. De

samarbejder harmonisk med alle førende

sørger for integrerede løsninger, der egner

netværksarkitekturer. Og da ﬁlerne er

sig perfekt til at tage diktater, opbevare

placeret og administreres centralt, kan

lydnoter og optage præsentationer ved

din it-afdeling være sikker på, at tingene

konferencer.

altid kører problemfrit. Med funktioner

Et skridt foran

som disse er det nemt for lederne at holde
omkostningerne nede, indtægterne oppe

Olympus Professional Dictation

og smilet på it-administratorens glade

Systems er også ekstraordinært

ansigt permanent.

ﬂeksible, fordi de kan kombineres med

stregkodescanner, der gør det muligt

En stabil platform til
fremtiden

at indarbejde taledata i eksisterende

Professional Dictation Systems sørger for

informationshåndteringsløsninger. På

en stabil platform for vores dages profes-

den måde er Olympus konstant et skridt

sionelle krav. Og fordi Olympus tror på, at

foran og udvikler funktioner, der sikrer,

man skal planlægge med henblik på frem-

at brugerne kan nyde godt af fremtidige

tiden, er Professional Dictation Systems-

nyskabelser.

løsningerne klar til fremtiden, hvad den end

effektivt tilbehør som f.eks. Olympus’

måtte bringe, fordi teknologien er kompatibel med alle førende platforme.

Olympus er konstant et skridt foran, med udviklingen af det der sikrer at
nutidens brugere kan nyde godt af fremtidens nyskabelser.
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