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Mer än 40 år
av innovation

Olympus Professional Dictation Systems kombinerar den senaste
tekniken med lättanvända gränssnitt.
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»I miljoner årr levde mäns
skliigheten på samma sätt som
djjurren. Men nå
ågo
onting hände
som slläpptte loss kra
aften i vår
fantasi. Vi lärde oss att tala.»
Stephen Hawking

Med Olympus
Professional Dictation
Systems kan du ta tillvara
dina smartaste idéer,
oavsett var du beﬁnner
dig. Framgången börjar
när tankarna blir till ord.
Olympus Professional
Dictation Systems
kombinerar den
senaste tekniken med
lätt-använda gränssnitt,
vilket innebär att din
personal är i perfekt
harmoni med företagets
arbetsﬂöde och verktyg –
när som helst, var som
helst och för alla typer
av verksamhet.
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Tankar kommer till liv och överför kunskapen i hjärtat
av din verksamhet när de uttalas. Tillförlitlig och tydlig
kommunikation är den verkliga källan till framgång i
dagens professionella affärsmiljö.

Olympus – en
världsledare

Detta levererar vi
till dig

Olympus har länge varit en av de

Olympus är ett respekterat

marknadsledande inom professionella

internationellt varumärke med en

integrerade dikteringslösningar.

stark global närvaro i alla europeiska
länder. Därför förstår vi dina speciﬁka

Med omfattande erfarenhet på
området förstår Olympus behoven
hos verksamheter av alla storlekar.
Kunder i sektorer som stat, sjukvård
och juridik förlitar sig på Olympus
för långsiktiga hållbara lösningar och

behov. Varje komponent i våra
Professional Dictation Systems är
självklart utformad för att möta dina
krävande dikteringsbehov, genom att
du får den överlägsna kvalitet som är
Olympus kännetecken.

högteknologisk precision.
Olympus förstklassiga
Efter att ha etablerat ett gediget
anseende för sina innovativa
lösningar som är skräddarsydda för
att möta speciﬁka krav, har Olympus
framgångsrikt skapat den perfekta
systemlösningen för Professional
Dictation Systems.

Vårt mål
På Olympus strävar vi efter att göra
livet enklare och mer effektivt för
människor. Våra produkter och
lösningar är av hög kvalitet och är
imponerande, men vi glömmer aldrig
att det är du och din verksamhet som
är vårt främsta fokus. En ny epok
inom diktering är här. Med Olympus
Professional Dictation Systems
handlar dagens ljudinspelningar om
mer än bara hårdvara av hög kvalitet.
Det handlar också om att organisera
effektiva arbetsﬂöden för att överföra
och bearbeta de värdefulla tankar och
kunskaper som du bär med dig.

dikteringsenheter är integrerade
i robusta lösningar över ﬂera
plattformar, så att du kan använda
ditt beﬁntliga nätverk för att enkelt
dela och bearbeta ljudﬁler med
sekreterare, kollegor eller till
styrelsen.

Prata med experterna
Med Olympus är hela processen i
säkra händer; från dina inledande
tankar till talade ord samt därefter
processen att dokumentera dina
inspelningar. Olympus Professional
Dictation Systems säljs uteslutande
via ett nätverk av auktoriserade
specialister på digital diktering.
Olympus lägger stor vikt vid
expertisen hos dessa handplockade
specialister för att kunna möta
varje krav du har, genom att ge
skräddarsydda råd och erbjuda
konsulttjänster. Riktiga människor,
riktiga lösningar.

Kunder i sektorer som stat, sjukvård och juridik förlitar sig på Olympus
för långsiktiga hållbara lösningar och högteknologisk precision.

Din framgång har aldrig låtit bättre.
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Olympus digitala spännvidd har kommit att vinna ett ﬂertal designutmärkelser
för sin perfekta kombination av funktionalitet och fördelaktiga utseende.

En snabbare värld kräver bättre lösningar.
Utvecklingen från analoga till digitala inspelningar handlar om ständig
förbättring, så det är nödvändigt att användare inom varje bransch
får en obehindrad övergång till digital teknik. Olympus Professional
Dictation Systems hjälper dig till detta ... och mycket mer.

Lättåtkomlig effektivitet

Tänk smartare

En vanlig människa pratar sju gånger snabbare

Att gå över till digitalt innebär att det blir

än hon skriver. Men hur snabbt du än talar så

enklare att infoga avsnitt, eller lägga till

hänger Olympus med. Det analoga hör hemma

anteckningar och kommentarer till ett diktat

i det förﬂutna och det är tid att öka farten.

efteråt. Det blir enkelt att samla in och granska

När hela branschen rör sig mot de digitala

dina tankar så att du ständigt kan förbättra ditt

lösningarna, ska du väl inte stanna kvar och stå

slutgiltiga resultat. Det betyder också att de

ut med den omoderna teknikens nackdelar?

höga kostnaderna och den långa leveranstiden
för det senaste seklets kassetter har försvunnit.

Öka farten för din verksamhet
Innan digital diktering var möjlig gav de

Var uppdaterad

ﬂesta företag sina brådskande ärenden till

Med e-post, FTP eller fjärråtkomst till nätverket

den snabbaste maskinskriverskan. Att kunna

kan en ljudﬁl vara på din kollegas skrivbord

skriva 95 ord i minuten var imponerande och

eller på en extern sekreterares kontor på några

ett nittiominuters band kunde transkriberas

sekunder. Med den sortens hastighet kommer

på endast ett par timmar. Men om en grupp

Olympus Professional Dictation Systems att

maskinskriverskor i stället kunde arbeta med

avsevärt förbättra dina omloppstider.

samma mängd i ljudformat samtidigt, kunde
arbetet göras på mindre än en halvtimme.

Brusreducering

Säkra inspelningar
Med en överlägsen digital kvalitet och
ständiga förbättringar av krypteringstekniken

Att övergå till digitala lösningar sparar pengar

blir digital arkivering den säkraste och

och utrymme. För varje 1 GB i minnet kan en

tydligaste metoden för att dokumentera

modern Olympus-enhet spela in mer än sex

viktiga röstinspelningar.

dagars högkvalitetsljud utan avbrott. Man skulle
behöva mer än 100 analoga mikrokassetter för
att spela in samma mängd information.

Världsledande innovationer
1969: Världens första mikrokassettbandspelare

1997: Den första professionella digitala

Som världsledande varumärke för oöverträffade

diktafonen

dikterings- och utskriftslösningar har Olympus

Efter att ha uppfunnit mikrokassetterna fångade

mycket att vara stolta över. Allt startade

Olympus än en gång uppmärksamheten när

1969 när Olympus lanserade väldens första

de introducerade sin första digitala diktafon.

mikrokassettbandspelare. Zuiko Pearlcorder

Precis som med Pearlcorder har Olympus

erbjöd portabilitet och enkel användning, och

digitala spännvidd kommit att vinna ett ﬂertal

revolutionerade genast det arbetssätt som

designutmärkelser för sin perfekta kombination

läkare, advokater, journalister och människor

av funktionalitet och fördelaktigt utseende.

i otaliga andra yrken hade. Inom kort blev

Lägg till detta våra kraftfulla programlösningar

den en förebild för alla som behövde en

och du märker att det inte ﬁnns något bättre

inspelningsenhet för diktering och transkribering,

dikteringssystem på marknaden.

eller som behövde ett tal-till-text-system för
intervjuer eller för att spela in möten.

Oavsett om du behöver en digital diktafon för
enkla behov eller en komplett integrerad lösning
från ett av de främsta Professional Dictation
Systems, så har Olympus lösningen. Med
Olympus har din framgång aldrig låtit bättre.

Mer än 40 år av

När det handlar om lösningar för digital diktering sätter Olympus
standarden för branschen. Yrkesverksamma i hela världen vet att
Olympus varumärke står för kvalitet. Det är därför som Olympus
säljer avsevärt mer än andra företag inom området för bärbar
digital diktering.

Bygger på verkliga
förbättringar
Succén för Olympus digitala dikteringslösningar är enkel att förklara: Olympus
teknik bidrar till bättre resultat i många
verksamhetsområden. Till exempel visar
aktuella undersökningar att automatisering
av patientjournaler på sjukhus leder till
betydelsefulla minskningar i dödlighetsfrekvens och kostnader. Det hjälper även till
att förbättra den totala hälsan hos patienter.*

Överlägsna affärslösningar för diktering
Med Olympus dikteringsenheter är det
enkelt att redigera högkvalitativt ljud
på plats i en dator eller laptop. Med en
knapptryckning kan diktafonerna skapa
indexeringar eller muntliga kommentarer,
ange arbetssätt och ställa in prioriteringar
för en enkel diktathantering.

Låt din verksamhet
fungera så smidigt som
möjligt

din verksamhet fungera så smidigt och
säkert som möjligt.

Radera inlärningskurvan
Det prisbelönta Professional Dictation
Systems från Olympus visar tydligt
varför det är så. Varje högpresterande
dikteringsenhet är enkel att använda och
ser dessutom bra ut. Diktafonens robusta
skal är ergonomiskt utformat för att ligga
bekvämt i din hand vart än din verksamhet
tar dig.
Och användargränssnittet är enkelt
att hantera – det blir knappt någon
inlärningskurva alls. Oavsett om du
använder en modell av Professional
Dictation Systems som spelar in direkt till
din dator, eller om du överför och e-postar
ﬁler från en mobil enhet till nätverket,
kommer du att uppskatta hur enkelt och
framgångsrikt ditt liv har blivit.

Digital diktering betalar
sig själv
Tidskrävande processer kommer bli ett
minne blott. Detta innebär att du snabbt

Implementeringen i ditt beﬁntliga nätverk
är alltid problemfritt därför att Olympus
programvara kräver mycket lite underhåll.
Din IT-avdelning kan därför ägna sig åt
andra saker. Eftersom röstdata förvaras i
ett centralt system kan adminstratörerna
enkelt följa och kontrollera informationsﬂödet, vilket garanterar stabilitet och låter
*Arch Intern Med. 2009;169(2):108-114

tjänar in investeringen då systemet
betalar för sig själv och frigör tillgångar till
andra investeringar. Genom att utforma
Professional Dictation Systems spännvidd
så att det anpassar sig till dina speciﬁka
behov, kommer ditt arbetsﬂöde att blir mer
effektivt än någonsin. Det är bra för dig.
Det är bra för din verksamhet.

Vårt mål är att göra livet enklare och mer effektivt för människor –
vi glömmer aldrig att du och ditt företag är vårt främsta fokus.
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Yrkesverksamma på 2000-talet kräver ﬂexibla och anpassningsbara
lösningar som de kan lita på, vart än deras verksamhet tar dem.
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Sinnesfrid.
I dagens affärsmiljö är det nödvändigt att kunna skydda
sina investeringar på ﬂera nivåer. Avbrottsfri säkerhet
är nödvändig, särskilt när det handlar om kraven på
efterlevnad och förtroende hos dina affärspartners. Det är
därför Professional Dictation Systems erbjuder ett ﬂertal
funktioner som garanterar sinnesro för dig – och för dem.

Vad som verkligen
spelar roll

Datasäkerhet

Olympus är stolta över att kunna säga

att röstdata förblir sekretesskyddade.

att varje lösning som produceras är

I dagens företagsvärld är sekretess

säker och pålitlig. De Professional

viktigare än någonsin. Till att börja

Dictation Systems är inget

med kan systemet integreras sömlöst

undantag. Varje del är ett exempel

i ditt nätverks säkerhetsarkitektur.

på den absolut senaste tekniken och

Därefter kan de ljudﬁler som lagras i

överskrider förväntningarnar med

ditt centrala nätverk enkelt skyddas

robusta funktioner som innebär att du

genom att de får unika användarid.

kan fokusera på det som är viktigt.

Dessutom innebär kontrollerna i

För många yrkesutövare är det viktigt

varje digital dikteringsenhet att

Den senaste
branschstandarden

det praktiskt taget är omöjligt att
oavsiktligt radera någon av de data
du har spelat in.

Tack vare att Olympus var
en av arkitekterna bakom

Diktafoner och program i Professional

branschstandarden DSS-teknik, ger

Dictation Systems innehåller också

ljudet från DSS Pro:s professionella

högteknologiska funktioner, som t.ex.

dikteringssystem kristallklara

säkerhetslås, lösenordsskydd och

diktat för transkribering och

möjligheten att kryptera och dekryptera

röstigenkänning. Dessutom kan du

ljudﬁler. För fullständig sekretess

arkivera dina inspelningar utan att

ﬁnns en unik modern biometrisk

förlora kvalitet, vilket innebär att de

ﬁngeravtrycksfunktion som känner

är säkert bevarade för framtiden.

igen dig och garanterar att endast

Samtidigt minskas belastningen på

du kan få tillgång till den värdefulla

din IT-infrastruktur och du får den

information som har sparats i din

bästa säkerheten i din verksamhet.

diktafon.

... och ditt nätverk. Olympus anseende som ledande leverantör
över ﬂera plattformar är enastående i branschen för digitala
dikteringslösningar, vilket garanterar att ditt arbetsﬂöde hanteras
effektivt både i dag och i morgon.

Integrerade lösningar
I en värld av nätverk måste du ha möjlighet

Alltid smidigt att
använda

att bli uppdaterad med nätverksinformation

Men vad som verkligen gör Olympus

när det passar dig. Med traditionella

Professional Dictation Systems så

dikteringstekniker var detta omöjligt. Med

imponerande, är att spännvidden är

Olympus Professional Dictation Systems

skräddarsydd för att förbättra livet

har det blivit en standard. De ger dig

hos människorna bakom kulisserna.

integrerade lösningar som är perfekta för

Programvaran som spänner över ﬂera

att ta diktamen, göra ljudanteckningar och

plattformar fungerar i alla ledande

spela in föredrag.

nätverksarkitekturer. Och eftersom ﬁlerna

Ett steg före

hanteras och ﬁnns centralt, kan din ITavdelning vara säker på att allt alltid löper

Olympus Professional Dictation Systems

så smidigt som möjligt. Med sådana

är även ovanligt ﬂexibla eftersom de

funktioner är det enkelt för ledningen att

kan kombineras med kraftfulla tillbehör

hålla omkostnaderna nere, att intäkterna

som t.ex. Olympus streckkodsavläsare,

ﬂyter på och att IT-administratörerna har

som hjälper till att införliva röstdata med

ett leende på läpparna.

beﬁntliga informationshanteringslösningar.
Därigenom ligger Olympus alltid ett steg
före, och utvecklar gränssnitt som i dag
garanterar att användarna kommer att
kunna dra nytta av framtida innovationer.

Stabil plattform inför
framtiden
Professional Dictation Systems ger en
stabil plattform för dagens professionella
krav. Och eftersom Olympus tror på att
planera inför framtiden, är de Professional
Dictation Systems redo för morgondagen
genom att garantera att tekniken är
kompatibel med alla ledande plattformar.

Olympus ligger alltid steget före, utveckling av gränssnitt sker idag för att möta
användarens behov av morgondagens innovationer.
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