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Ruim 40 jaar
innovatie

De Professional Dictation Systems van Olympus combineren de nieuwste
technologie met een gebruiksvriendelijke interface.
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“Ged
durende miljoene
en jarren
le
eefden mensen ne
et als die
eren.
To
oen gebeurd
de er iets belangrijks
voor onze verrbeeldin
ngskracht:
we gingen praten.““
Stephen Hawking

Met de Professional
Dictation Systems zorgt
Olympus ervoor dat u
briljante gedachten en
spontane ingevingen
direct kunt vastleggen,
ongeacht waar u aan
het werk bent. Een
belangrijke voorwaarde
voor succes is dat uw
team gedachten kan
omzetten in woorden.
De Professional Dictation
Systems van Olympus
combineren de nieuwste
technologie met een
gebruiksvriendelijke
interface zodat uw
medewerkers optimaal
gebruik kunnen maken
van de workﬂow en
tools binnen uw bedrijf
– overal, altijd en bij alle
zakelijke processen.
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Gedachten komen tot leven en zorgen voor een
geweldige kennisoverdracht wanneer ze worden
uitgesproken. Een heldere en betrouwbare
communicatie is de basis van zakelijk succes.

Olympus –
een wereldleider

Wat we bieden

Olympus behoort al jaren tot de

bedrijf dat o.a. actief is in alle

marktleiders op het gebied van

Europese landen, weet Olympus

geïntegreerde audio-oplossingen voor

precies waar u behoefte aan hebt. Alle

zakelijk gebruik.

componenten van de Professional

Als gerenommeerd internationaal

Dictation Systems zijn dan ook
Olympus beschikt over ruime kennis

ontworpen om tegemoet te komen

en ervaring en weet als geen ander

aan al uw eisen op dicteergebied;

waar bedrijven behoefte aan hebben.

en dat vertaalt zich in een geweldige

Klanten in sectoren zoals de overheid,

kwaliteit.

de gezondheidszorg en de advocatuur
vertrouwen op Olympus vanwege de

De geweldige dicteerapparatuur van

betrouwbaarheid en hightech precisie.

Olympus is volledig geïntegreerd met
robuuste crossplatformoplossingen

Nadat het bedrijf naam had gemaakt

zodat u uw bestaande netwerk kunt

met innovatieve, op maat gesneden

gebruiken om uw audiobestanden te

oplossingen, kwam Olympus met

delen met anderen zodat deze snel

de perfecte 360°-oplossing: de

kunnen worden uitgewerkt.

Professional Dictation Systems.

Onze doelstelling

Praat met experts
Bij Olympus is het hele proces in

Bij Olympus streven we ernaar om het

veilige handen; vanaf de eerste

leven voor veel mensen eenvoudiger

gedachte tot het gesproken woord

en efﬁciënter te maken. Onze

en het proces waarbij uw opnamen

high-end producten zijn natuurlijk

worden vastgelegd. De Olympus

geweldig, maar we vergeten nooit
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dat het uiteindelijk draait om u en

worden exclusief verkocht via

uw bedrijf. Er is een nieuwe tijd

een netwerk van geautoriseerde

aangebroken voor dicteersystemen.

specialisten. Olympus vertrouwt

Bij de Professional Dictation Systems

volledig op de expertise van deze

van Olympus gaat het om veel

zorgvuldig geselecteerde specialisten

meer dan alleen de hardware. Deze

die u perfect kunnen helpen bij het

systemen helpen u bij het verbeteren

maken van een keuze uit het brede

van workﬂows zodat u al uw briljante

aanbod. De beste mensen voor de

gedachten en ingevingen eenvoudig

beste oplossingen.

met iedereen kunt delen.

Klanten in sectoren zoals de overheid, de gezondheidszorg en de advocatuur
vertrouwen op Olympus vanwege de betrouwbaarheid en hightech precisie.

Uw succes klonk nog nooit zo goed.
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De digitale dicteersystemen van Olympus zijn onderscheiden met diverse prijzen
vanwege de perfecte combinatie van een uitstekende functionaliteit en fraaie vormgeving.

Een snellere wereld vraagt om betere oplossingen.
De ontwikkeling van analoge naar digitale opnameapparatuur wordt
gekenmerkt door continue verbeteringen en het is dan ook belangrijk
dat professionals in elke branche naadloos kunnen overstappen
op digitale technologie. Met de Professional Dictation Systems van
Olympus is dit geen enkel probleem.

Efﬁciency binnen handbereik

Denk slimmer

Mensen spreken gemiddeld zeven keer sneller

Een voordeel van digitale technologie is ook dat

dan ze kunnen schrijven. Maar hoe snel u ook

u eenvoudig fragmenten kunt invoegen en dat u

praat, Olympus houdt u moeiteloos bij. Analoge

achteraf commentaar kunt toevoegen. Hierdoor

technologie behoort inmiddels tot het verleden.

kunt u gemakkelijk al uw ideeën bij elkaar bren-

En nu de hele industrie overstapt op digitaal is

gen en zo het uiteindelijke resultaat verbeteren.

het belangrijk dat u geen achterstand oploopt

Bovendien proﬁteert u van een hogere snelheid

door vast te blijven houden aan verouderde

en bespaart u de kosten van cassettes.

technologieën.

Bij de tijd

Werk sneller

Dankzij e-mail, ftp of remote toegang tot uw

Toen digitaal dicteren nog niet bestond, gaven

netwerk, kunt u ervoor zorgen dat een audiobe-

de meeste bedrijven hun spoedklussen aan de

stand binnen enkele seconden op het bureau

snelste typist. Als deze een typsnelheid haalde

van uw collega of secretaresse ligt. En die

van zo’n 95 woorden per minuut kon een bandje

snelheden maken dat u met de Professional

van 90 minuten in een paar uur worden uitge-

Dictation Systems van Olympus veel sneller

werkt. Als meerdere mensen tegelijkertijd aan

kunt werken.

één opname zouden werken, zou hetzelfde werk
binnen een half uur geklaard kunnen worden.

Geen gedoe

Veilige oplossing
Dankzij een superieure digitale kwaliteit
en steeds betere encryptietechnologieën,

Met een overstap naar digitaal bespaart u tijd

is digitaal archiveren uitgegroeid tot de

en ruimte. Elke GB geheugenruimte is bij de re-

snelste en veiligste manier om belangrijke

corders van Olympus goed voor hoogwaardige

spraakopnamen te bewaren.

audio-opnamen van meer dan zes dagen. Voor
deze hoeveelheid informatie zou u meer dan
100 microcassettes nodig hebben.

Toonaangevende innovaties
1969: eerste microcassetterecorder ter wereld

1997: eerste professionele digitale recorder

Als toonaangevend fabrikant van ongeëvenaarde

Na de revolutionaire microcassette kwam

dicteer- en transcriptieoplossingen heeft

Olympus in 1997 met de eerste digitale

Olympus alle reden om trots te zijn. Het begon

recorder. Net als de Pearlcorders zijn de digitale

allemaal met de introductie van de eerste

dicteersystemen van Olympus onderscheiden

microcassetterecorder ter wereld in 1969.

met diverse prijzen vanwege de perfecte

De compacte en gebruiksvriendelijke Zuiko

combinatie van een uitstekende functionaliteit

Pearlcorder bleek een uitkomst voor artsen,

en fraaie vormgeving. Bovendien maken de

advocaten, journalisten en tal van andere

geweldige softwareoplossingen deze recorders

professionals. Al snel groeide deze recorder uit

tot de beste dicteersystemen van dit moment.

tot de standaard voor iedereen die een recorder
nodig had voor het vastleggen en uitwerken van

Of u nu een eenvoudige recorder zoekt of

spraakopnamen, het verwerken van interviews

een professioneel model met een uitgebreide

en het opnemen van vergaderingen.

functionaliteit, bij Olympus bent u aan het juiste
adres. Met Olympus klonk uw succes nog nooit
zo goed.

Ruim 40 jaar

Olympus bepaalt al sinds jaar en dag de norm voor digitale
opnameoplossingen voor bedrijven. Professionals overal ter
wereld weten dat Olympus staat voor kwaliteit. Dat is ook de
reden waarom Olympus zoveel meer voicerecorders verkoopt
dan andere bedrijven.

Gebaseerd op echte
verbeteringen

een grote stabiliteit garanderen en dat
vertaalt zich weer in een soepele
bedrijfsvoering.

Het succes van de digitale dicteeroplossingen van Olympus laat zich gemakkelijk
verklaren: de technologie van Olympus
zorgt voor betere resultaten op uiteenlopend gebied. Onderzoek heeft bijvoorbeeld
aangetoond dat het automatiseren van
patiëntendossiers in ziekenhuizen leidt tot
een lager sterftecijfer en lagere kosten.
Bovendien heeft het een positieve invloed

Meteen aan de slag
De bekroonde Professional Dictation
Systems van Olympus zijn voor iedereen
een uitkomst. Deze geavanceerde apparaten zijn makkelijk te bedienen en zien er
geweldig uit. De solide behuizing is bovendien ergonomisch vormgegeven waardoor
de recorders lekker in de hand liggen.

op het algehele welzijn van de patiënt.*
De gebruikersinterfaces zijn overzichtelijk

Superieure zakelijke
dicteeroplossingen
Met de dicteerapparatuur van Olympus is
het een ﬂuitje van een cent om hoogwaardige geluidsbestanden snel te bewerken op
een desktopcomputer of laptop. Met één
druk op de knop kunt u indexmarkeringen
toevoegen, commentaar opnemen, categorieën deﬁniëren en prioriteiten toekennen;
en dat vergemakkelijkt het beheer van uw
opnamen.

en spreken voor zich – de gebruiker kan
er meteen mee aan de slag. Of u nu gebruikmaakt van een Professional Dictation
System waarbij de opname direct op de pc
wordt opgeslagen, of dat u de bestanden
overzet van een draagbare recorder naar
het netwerk; u zult merken dat deze recorders uw leven een stuk plezieriger maken.

Digitaal dicteren betaalt
zichzelf terug
Tijdrovende processen behoren snel

Gemakkelijke
implementatie
De oplossingen van Olympus kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan uw bestaande netwerk, en doordat de software
van Olympus heel weinig onderhoud vergt,
kan uw IT-afdeling zich op andere zaken
concentreren. Doordat de spraakopnamen
worden bewaard in een gecentraliseerd
systeem hebben beheerders goed zicht op
alle informatiestromen. Hierdoor kunnen ze

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

tot het verleden. En dat betekent dat u
direct proﬁteert van uw investering; het
systeem betaalt zichzelf terug zodat u
snel over middelen beschikt voor nieuwe
investeringen. Doordat u het systeem
bovendien precies kunt aanpassen aan uw
eigen speciﬁeke wensen wordt uw workﬂow
efﬁciënter dan ooit. En daar proﬁteert u
direct van.

We streven ernaar om het leven voor veel mensen eenvoudiger en efﬁciënter te
maken – maar we vergeten nooit dat het uiteindelijk draait om u en uw bedrijf.
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Hedendaagse professionals zoeken ﬂexibele en compatibele oplossingen
waar ze op kunnen vertrouwen, overal en altijd.
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Een gerust gevoel.
In de 21ste eeuw is het belangrijk dat u uw investering op
meerdere niveaus beschermt. Een waterdichte beveiliging
is cruciaal, zeker als u te maken hebt met de strenge eisen
van uw zakenpartners. Dat is ook de reden waarom de
Professional Dictation Systems talrijke functies bevatten
die u, en uw zakenpartners, een gerust gevoel geven.

Buitengewoon
betrouwbaar

Gegevensbeveiliging

Olympus is er trots op dat alle oplos-

gegevens heel vertrouwelijk. En deze

singen die het bedrijf maakt buitenge-

vertrouwelijkheid is tegenwoordig

woon betrouwbaar zijn. Dat geldt zeker

belangrijker dan ooit. Om te beginnen

ook voor de Professional Dictation

kan het systeem naadloos worden

Systems. Elk model is gebaseerd

geïntegreerd in de beveiligingsarchi-

op de allernieuwste technologieën

tectuur van uw netwerk. Vervolgens

en overtreft de verwachtingen met

kan de audio die op uw centrale net-

robuuste functies die maken dat u

werk is opgeslagen eenvoudig worden

zich kunt concentreren op zaken die

beveiligd met unieke gebruikers-ID’s.

echt belangrijk zijn.

En de knoppen op de apparatuur

Voor veel professionals zijn spraak-

maken het vrijwel onmogelijk om per

Nieuwste
industriestandaard

ongeluk een opname te wissen.

Doordat Olympus één van de archi-
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tecten is geweest van de industrie-

beschikken daarnaast over

standaard DSS-technologie, zorgt

hightech voorzieningen zoals

de geluidskwaliteit van de professio-

vergrendelingmechanismen,

nele digitale DSS Pro-recorders voor

wachtwoordbeveiliging en de mogelijk-

kristalheldere geluidsbestanden die

heid om geluidbestanden te coderen.

eenvoudig kunnen worden uitgewerkt,

Tot slot zorgt de speciale functie met

zelfs met spraakherkenning. Daarnaast

biometrische vingerafdruk ervoor

kunt u de opnamen opslaan zonder

dat alleen u toegang hebt tot de

enig kwaliteitsverlies zodat u ze ook

waardevolle informatie op uw recorder.

in de toekomst nog prima kunt gebruiken. Tegelijkertijd neemt de druk op
uw IT-infrastructuur af en beschikt u
over een hele veilige oplossing.

De recorders en software van de

... ook op uw netwerk. Olympus heeft een geweldige reputatie
als toonaangevend leverancier van digitale dicteeroplossingen
voor uiteenlopende platforms, en dat betekent dat u niet alleen
vandaag maar ook in de toekomst kunt proﬁteren van een uiterst
efﬁciënte workﬂow.

Geïntegreerde
oplossingen

Optimale werking

Vandaag de dag is het heel belangrijk

Dictation Systems is misschien wel dat ze

dat u de informatie op een netwerk op

het leven van mensen achter de schermen

elk gewenst moment kunt benaderen. Bij

verbeteren. De crossplatformsoftware

traditionele opnametechnologieën was

werkt probleemloos op alle

dat onmogelijk. Maar bij de Professional

netwerkarchitecturen. En doordat de

Dictation Systems van Olympus is dat

bestanden centraal worden opgeslagen en

geen enkel probleem. Deze bieden

beheerd, kan uw IT-afdeling ervoor zorgen

geïntegreerde oplossingen die ideaal zijn

dat alles optimaal functioneert. Functies

voor het opnemen van aantekeningen,

als deze helpen managers om de kosten

presentaties etc.

van overhead laag te houden en zorgen

Het echte voordeel van de Professional

daarnaast voor een lach op het gezicht van

Eén stap vooruit

uw netwerkbeheerders!

De Professional Dictation Systems van

ﬂexibel doordat ze kunnen worden

Stabiel platform voor de
toekomst

gebruikt met krachtige accessoires

Professional Dictation Systems voorzien

zoals de barcodescanner van Olympus

in een stabiel platform dat helemaal is

waarmee spraakgegevens eenvoudig

berekend op de eisen van deze tijd. En

kunnen worden opgenomen in bestaande

omdat Olympus altijd vooruit kijkt, is bij

informatiebeheersystemen. Bovendien

deze dicteersystemen volop rekening

denkt Olympus voortdurend één stap

gehouden met mogelijke toekomstige

vooruit met de ontwikkeling van interfaces

ontwikkelingen en werkt de technologie

die ervoor zorgen dat gebruikers ook

met alle toonaangevende platforms.

Olympus zijn daarnaast buitengewoon

kunnen proﬁteren van toekomstige
innovaties.

Olympus denkt voortdurend één stap vooruit met de ontwikkeling van interfaces die
ervoor zorgen dat gebruikers ook kunnen proﬁteren van toekomstige innovaties.
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