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Tankar till ord
Vi kombinerar innovation och
passion

Digital diktering är den idealiska lösningen för

Olympus har kombinerat innovation och passion

urval av digitala diktafoner skräddarsydda till

under mer än 90 år. Vårt urval av digitala

yrkesanvändarens livsstil och krav oavsett om

allrounddiktafoner återspeglar vår status som

du vill ha en ljudinspelning av ett möte, diktera

pionjärer inom nya teknologier som hjälper dig att

ett meddelande eller brev, göra en direktsänd

förvandla tankar till ord och höja produktiviteten i

intervju online eller helt enkelt bara måste

olika typer av verksamhetsmiljöer.

uttrycka en idé i ord.

Efter att ha etablerat ett gediget anseende för

Men med Olympus Professional Dictation

sina innovativa lösningar – skräddarsydda för att

Systems handlar dagens ljudinspelningar om mer

möta speciﬁka krav – har Olympus framgångsrikt

än bara maskinvara av hög kvalitet. Det handlar

skapat den perfekta 360°-lösningen: Olympus

också om att organisera effektiva arbetsﬂöden

Professional Dictation Systems.

för att överföra och bearbeta dina värdefulla

Integrerade arbetsﬂödeslösningar

aktiva yrkesanvändare. Olympus erbjuder ett

tankar och kunskaper. Kristallklara inspelningar
med hög kvalitet kan hanteras med Olympus

Digitala diktafoner från Olympus är enkla

programvara, snabbt överföras till din dator,

att använda och erbjuder användarvänliga

integreras i din verksamhets arbetsﬂöden och

redigeringsmöjligheter – så nu är det enklare än

skapa ett kombinerat kommunikationskoncept.

någonsin att ta sig från fantasi till skaparkraft
genom att fånga dina tankar, utan behov av

Olympus Professional Dictation Systems
Produktfamilj

penna och papper.

Upplev hur verklig framgång låter när den förs
fram med Olympus Professional Dictation
Systems-teknologi.

Produktfamilj
Med en modell som passar för varje ändamål, en mängd tillbehör och anpassningsmöjligheter
och den sinnesfrid du får med namnet Olympus – med vår fokus på innovation, tillförlitlighet och
användarvänlighet – är det enklare än någonsin att vara säker på att dina ord arbetar för dig.

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400

och diktering blir en helt integrerad del av

Eleganta, men slittåliga, och avancerade

kontorets arbetsﬂöde för dramatiskt ökad

dikteringsenheter med intuitiva menyalternativ,

effektivitet.

användarvänliga navigeringsknappar och

Programvaran DSS Player Pro R5

programmerbara knappar. Moderna diktafoner
som har allt som behövs och höjer ribban för
bärbara, digitala dikteringsenheter.

Med fokus på ﬂexibilitet, säkerhet,
användarvänlighet och tillförlitlighet integreras
diktering och utskrift sömlöst i kontorets

Directrec: DR-2000 / DR-1000

dagliga arbetsﬂöde och, lika viktigt, i din

Directrec-modellerna med sin ergonomiska

beﬁntliga IT-miljö och säkerhetsstruktur.

design och enkla användning gör det möjligt

Konferenslösningar

att utan krångel diktera direkt till datorn.
Deras mikrofon- och högtalarteknologi har
enastående kvalitet och garanterar kristallklar
skrivbordsbaserad inspelning i ett omfattande
urval av miljöer.

Med ME-30W konferenspaket blir det enklare
än någonsin att fånga upp stereoljud av hög
kvalitet från grupper av personer. Möten
och föreläsningar kan spelas in, lyssnas på
och arkiveras med enastående kvalitet och

AS-5000 utskriftspaket

lätthet. Du kommer aldrig att gå miste om ett

Omvandlingen från röst till text förenklas

värdefullt inlägg.

avsevärt tack vare fotpedal och stereohörlurar
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Mobil diktering
En rad innovativa, moderna system
som erbjuder säkerhet, enkelhet
och tillförlitlighet

Obegränsad minneskapacitet

Olympus moderna dikteringsmaskiner är

lagringskapacitet hanteras ﬂexibelt och kan

mångsidigheten och enkelheten själv. Oavsett

utökas när som helst. DS-5000/iD är också

arbetsuppgiften är både DS-5000/iD* och

utrustad med en micro-SDHC-kortplats, så att

DS-3400 redo för utmaningen. Välj mellan att

du har tillgång till utökningsbart minne även om

använda skjutreglage och tryckknappar för

tillbehör, som t.ex. streckkodsavläsaren SC1,

att få tillgång till de vanligaste funktionerna på

har anslutits till diktafonen.

bråkdelen av en sekund. Båda diktafonerna kan
hantera DSS Pro-formatet och röstﬁler kan spelas
in i det nya QP-läget med extremt hög kvalitet.
Klar och tydlig inspelningskvalitet garanterar
utskrift från röst till text utan ansträngningar.

Båda dikteringsmaskinerna är kompatibla
med SD-/SDHC-minneskort, vilket betyder att

Kontinuerlig inspelning
Extra låg batteriförbrukning betyder att DS-5000/iD
och DS-3400 fortsätter att spela in länge efter
att andra har gett upp. Detta är ovärderligt för
aktiva användare och för organisationer där ﬂera
användare delar på en inspelningsenhet.

Förstklassig anslutning
Höghastighets-USB-gränssnittet är kompatibelt
med USB-klasserna Lagring, Ljud och HID för
utökade användaralternativ. Det går också att
centralt uppdatera fast programvara. För att
din Olympus-diktafon ska förbli uppdaterad
under åren som kommer har det byggts in

Enkel handlingskraft
Intuitiva menyalternativ, användarvänliga
navigeringsknappar och programmerbara

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400
Innovativ, enkel och tillförlitlig.

knappar ger dig enkel tillgång till de funktioner
som du ofta använder.

ett särskilt I/U-gränssnitt med vilket framtida
insticksmoduler kommer att vara kompatibla.
Dessutom går det, när det är dags att ﬂytta
diktafonen från skrivbordsdockan till handen,
att göra både detta, och att docka den igen,
med bara en hand.

Hög säkerhet ger sinnesfrid
Datasäkerhet är viktig för dig och din klient
eller kund. Med Olympus professionella mobila
diktafoner kan du kryptera röstﬁler och skydda
dem med lösenord. Specialmodellen DS-5000iD
har till och med möjlighet till skydd med
hjälp av biometrisk information. Med dessa
säkerhetsalternativ säkerställs ansvarsfull
lagring av sekretesskyddade uppgifter.

Förbättrat arbetsﬂöde och
effektivitet
Strukturen är enkel med upp till sju mappar,
som kan innehålla upp till 200 ﬁler var och

Så, oavsett dikteringssituation har Olympus
förstklassiga professionella diktafoner allt som
behövs, idag och i framtiden.

32 indexmarkeringar per inspelning. Lägg till
instruktionskommentarer och muntliga noteringar
för ännu bättre kontroll och effektivitet. Genom
att använda den praktiska funktionen för muntliga
kommentarer kan du bifoga en övergripande
anmärkning till en ﬁl, och ge sekreteraren
allmänna anvisningar.
* OBS – DS-5000iD är identisk i konstruktionen med DS-5000, men tillhandahåller även biometrisk säkerhet

DS-5000 / DS-5000iD

DS-5000 / DS-5000iD

• Bekvämt skjutreglage
• Två minnesplatser
• Låsfunktion (PIN)
DS-5000iD
• Låsfunktion med biometrisk
information

Högkvalitativt verktyg utformat
för kontinuerlig användning
DS-5000/iD och DS-3400 ser bra ut också,
med snyggt mattsvart metallhölje som utstrålar

DS-3400

elegans. Stil och substans möts i ett lätt och

DS-3400
• Användarvänlig tryckknapp
med vippkontakt
• Låsfunktion (PIN)

tåligt chassi som skyddar mot slag och stötar
vid daglig användning.
Den tydliga, bakgrundsbelysta LCD-skärmen
har ett specialbehandlat repskydd, och USButtaget och batterilocket har utformats för
hårda tag.

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400
• Lätt hölje helt i metall och specialbehandlad
LCD-skärm
• Datakryptering och -dekryptering i realtid
• Funktion för dikteringsutkast
• Hög inspelningskvalitet i DSS Pro-format
• Verbala kommentarer

Se tekniska data på sidorna 14-15

Du hittar exempel på utmärkt produktdesign
i många detaljer på DS-5000/iD*, bl.a.
skjutreglaget, som löper på gummihjul för
precis, och så gott som ljudlös, drift – ett
mästerverk av precisionsmekanik och
ett exempel på Olympus soﬁstikerade
produktdesign in i minsta detalj.
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DR-1000

DR-2000

DR-2000 / DR-1000 Ergonomisk design, framtagen för mycket precis
och enkel användning, kännetecknar Olympus Stationära-modeller.

Diktering vid skrivbordet

DR-2000

DR-1000

• Skjutreglage med fyra funktioner
• Tre programmerbara knappar via
programvaran
• Executive Kit med programvaran
DSS Player Pro

• Pekdon för datornavigering
• Två programmerbara knappar via
programvaran DSS
• Dikteringspaket med programvaran
DSS Player Standard

DR-2000 / DR-1000
• USB-direktenhet
• Symmetrisk design ger optimal användning för vänster- och högerhänta
• En mycket känslig mikrofon möjliggör ﬂexibel inspelning med en lång rad
inställningar och mötesformat
• Högtalare utan hinder för utgående ljud garanterar kristallklar uppspelning
• Krångelfri diktering tack vare en enastående design som möjliggör säker
användning även för personer med nedsatt syn

Ergonomisk design, framtagen
för mycket precis och enkel
användning, kännetecknar
Olympus stationära-modeller

DR-2000 styrs med ett skjutreglage – välbekant

Enastående mikrofon- och högtalarkvalitet ger

DR-1000, som omfattar ett pekdon för

kristallklara inspelningar i en mängd olika miljöer

datornavigering.

och perfekt återgivning vid uppspelningen.

Diktafonerna DR-2000 och DR-1000 kan enkelt

Olympus stationära-modeller har en ergonomisk

byggas in i beﬁntliga arbetsﬂödessystem, vilket

form med innovativa funktioner för användning

innebär ett överﬂöd av dikteringsfunktioner.

av vänster- och högerhänta samt personer med

Produkterna är tillgängliga med eller utan

nedsatt syn. Därför ﬁnns det inget som står i

programvaran DSS Player.

vägen för en smidig dikteringsprocess.

Se tekniska data på sidorna 14-15

för de som är vana vid analoga diktafoner, och
digitala toppmodeller. För de som föredrar
knappstyrd diktering har Olympus utvecklat

AS-5000 Rationalisera kontorets arbetsﬂöde
med utskriftspaketet AS-5000.

AS-5000

Utskrift

AS-5000
•
•
•
•

Utökad ﬁl- och dokumenthantering
Hantering av avsändarproﬁler
Programmerbar, automatisk behandling av röstﬁler och dokument
Omfattar dikteringshanteringsprogramvaran DSS Player Pro R5 (utskriftsmodul)

Rationalisera kontorets arbetsﬂöde
med utskriftspaketet AS-5000

Fullständig kompatibilitet med Citrix och Terminal

Genom att koppla samman Olympus

IMAP Microsoft Outlook, Novell GroupWise,

Profesionella dikterings-maskiner med

Lotus Notes och Extended MAPI. Dessutom

utskriftspaketet AS-5000 uppnås dramatiskt

ingår SSL-stöd för e-post/FTP.

förbättrad effektivitet – oavsett storleken på

Utskriftspaketet AS-5000 omfattar en fotpedal

ditt företag. Omvandlingen från röst till text

och hörlurset för ergonomiskt arbete.

Service, samt e-postmiljöerna POP3, SMTP,

blir avsevärt enklare och diktering blir en helt
integrerad del av kontrorets arbetsﬂöde.
Med den nya utskriftsprogrammodulen DSS
hörlurset Player Pro optimeras processens
effektivitet, säker ﬁlhantering blir enklare än
någonsin och det ﬁnns ﬂera ﬁlöverföringsalternativ
för att passa individuella krav.

Leveransinnehåll
• E-62 stereohörlurset
• RS-28 fotpedal med seriell och USB-adapter
• Dikteringshanteringsprogramvaran DSS Player Pro R5 utskriftsmodul

Se tekniska data på sidorna 14-15
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Programvaran DSS Player Pro R5 Kraften och mångsidigheten som
behövs för att rationalisera ditt diktat- och dokumentarbetsﬂödet.

Programvaran DSS Player Pro R5
Kraften och mångsidigheten som
behövs för att rationalisera ditt
diktats- och dokument arbetsﬂöde

Organisera dikteringar och
dokument

Olympus dikteringshanteringsprogramvara DSS

slogan – men DSS Player Pro R5 kan göra

Player Pro R5 innehåller många smarta funktioner

anspråk på att vara en verkligt integrerad

som höjer produktiviteten hos användare i alla

funktion med förutsättningarna för förbättrad

typer av verksamhetsmiljöer. Med fokus på

arbetsplatseffektivitet. Att organisera diktat

ﬂexibilitet, säkerhet, användarvänlighet och

och dokument är enkelt, med författar-

tillförlitlighet integreras diktering och utskrift

och arbetstyps-ID, dikteringslängd och

sömlöst i kontorets dagliga arbetsﬂöde.

prioritetsinformation. Med hjälp av muntliga

Modern programvarustruktur
Den här senaste programvaran har utvecklas
av teamet bakom världens populäraste .netbaserade dikteringshanteringssystem. Glöm
dina förbehåll om digital diktering. Med ett
ergonomiskt användargränssnitt och möjligheten

Arbetsﬂödesintegrering är en luggsliten

kommentarer kan diktat överföras i en lång rad
format (e-post/FTP/nätverk) till kollegor, externa
kontor eller andra parter. Användare påminns
automatiskt om diktat inte skrivs ut inom en
deﬁnierad tidsperiod. Alla behåller full kontroll,
hela tiden, oavsett vad arbetsuppgiften består av.

att skräddarsys enligt enskilda situationer är

Utskriftsintegrering

programvaran redo för perfekt integrering i

Det är en sorglig verklighet att sekreterare

beﬁntliga IT-system.

ofta förbises vid installation av en digital

Säkerhet
Låt förlust av viktig information bli ett problem
som hör till det förﬂutna. Programvaran har
loggﬁls- och säkerhetskopieringsfunktioner. Att

dikteringslösning, trots deras betydelse i
processen. Här har de en enkel översikt över alla
uppgifter på deras bildskärm och kan organisera
arbetet.

leverera digitala diktatsﬁler över hela världen är

Diktat kan tilldelas till dokument, och

lika säkert som att utföra en banktransaktion.

användardeﬁnierade mallar, som t.ex.

Olympus använder SSL-stöd för e-post och

brevhuvuden, kan automatiskt länkas till författar-

FTP med 128-bitars kodning och DSS Pro,

och arbetstyps-ID. Du kommer alltid att kunna se

industristandarden för professionella diktatsﬁler.

status för varje diktat. Olympus anpassar sig till

Professionell enhetsintegrering

dina beﬁntliga resurser, med en utskriftslösning
länkad till din föredragna ordbehandlare.

Ingen vet mer om våra produkter än vi
gör och Olympus programvara erbjuder

För att ge ett exempel på Olympus åtagande

fullständig professionell integrering av

till samhällsansvar har vi skärmläsaroptimerade

våra mobila dikteringsenheter, stationära

användargränssnitt och TAB-kompatibilitet

dikteringsenheter och utskriftslösningar

för blinda sekreterare. Direktknappsreglage är

tillsammans med motsvarande tillbehör,

särskilt fördelaktiga för handikappade användare.

som t.ex. streckkodsavläsarmodulen SC1.

Integrerad röstigenkänning

En allt-i-ett-lösning.

Olympus dikteringshantering kan länkas till
röstigenkänningsprogramvara i vilken användaren
har ett val mellan att manuellt vidarebefordra
enstaka diktat eller automatiskt överföra
diktat (baserat på individuella regler). Olympus
utskriftslösning är det idealiska utskrifts- och
optimala korrekturläsningsförslaget.

Installation och underhåll på
professionellt sätt
Håll dina IT-kollegor glada med en mängd
funktioner för att förenkla deras arbete.
Funktionerna är bland annat central
programvaruadministrering, central
enhetshantering, central uppdatering av fast

DSS Player Pro R5

programvara och programvara (manuellt
eller automatiskt via Internet), central
licenshantering, XML-proﬁlhantering för
användare och enhet och funktionen Aktiv
katalogimport.

Kompatibelt med ﬂera
operativsystem samt tunna
klienter
Oavsett vilken miljö som du använder är

Programvaran DSS Player Pro R5

Olympus kompatibelt med de ledande

• Modern programvarustruktur som är kompatibel med
plattformarna Windows, Linux, Windows Terminal
Server, Citrix och Apple Macintosh
• Installation och underhåll på professionellt sätt
• Säkerhetsfunktioner, bl.a. loggﬁler och
säkerhetskopiering
• Säker överföring av ﬁler
• Kompatibla gränssnitt: HL/7, XML,
DragonNaturallySpeaking röstigenkänning,
MAPI / SMTP / POP3, LDAP, USB och seriella portar
• Professionell enhetsintegrering

operativsystemen: Windows, Linux, Windows
Terminal Server, Citrix, Apple Macintosh.

Gränssnitt
Med din Olympus-programvara medföljer
en koppling för att ansluta dig till den övriga
världen. Kompatibelt med HL/7, XML,
DragonNaturallySpeaking röstigenkänning,
MAPI / SMTP / POP3, LDAP, USB och seriella
portar.

Internationellt och skalbart
Din programvara ska kunna växa tillsammans
med din verksamhet. Olympus klarar
obegränsade antal författare och sekreterare.
Vi är ett globalt företag med stöd för sex av
affärsvärldens mest talade språk: Engelska,
spanska, tyska, franska, ryska, italienska.

Licenser
Från enanvändarlicencer och CD-installation
upp till ﬂeranvändarlicenser över central
installation – allt är möjligt.

Kundstöd
En professionell B2B IT-lösning är mer än
summan av maskinvara och programvara.
Det är därför programvaran DSS Player Pro
och dess relaterade maskinvara endast säljs
via auktoriserade partners inom professionell
diktering, vilket är en garanti för rådgivning,
installation, utbildning och underhåll.

Se tekniska data på sidorna 14-15
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SC1

SC1 streckkodsavläsarmodul
Ta röstinspelningseffektivitet till nästa nivå.

SC1 streckkodsavläsarmodul

SC1 streckkodsavläsarmodul

(OBS: DS-5000, som visas här, ingår ej)

• Kompatibla streckkoder: EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 39,
Code 93, Code 128, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5, RSS-14, RSS-Limited,
RSS-Expanded
• Laserklass: Laserprodukt av klass 1
• Kodlängd: Upp till 30 siffror
• Driftomfång: Upp till 25cm eller 10tum**
• Avläsningsstrålens avvikelsevinkel: 80grader
• Satsavläsning och ytterligare arbetsﬂödesalternativ med Olympus
dikteringshanteringsprogramvara DSS Player Pro R5
• Mått (utskjutande delar ej inräknade): 50,6 x 67 x 16,6mm (B x H x D)
• Längre batterilivslängd ger dig längre produktanvändning
• Vikt: 27g

Ta röstinspelningseffektivitet
till nästa nivå
Olympus SC1 streckkodsavläsarmodul möjliggör
automatisk tilldelning av röstﬁler till unika
klient-, patient- eller fallposter. Att länka diktat
direkt till poster garanterar bindande och säker
identiﬁering, eliminerar möjligheten för felskrivning
och stärker effektiviteten, kostnadsrationalisering
och sanningstrogenhet.

SD-kortplatsen på diktafonen som erbjuder

SC1 streckkodsavläsarmodulen har tagits fram

ökad lagring och ﬂexibilitet. Modulen är extremt

speciﬁkt för användning med DS-5000 och

energisnål, med upp till 26 timmar i SP-läget på

DS-5000iD, och kopplas till SD-kortplatsen

en enda uppsättning batterier.

överst på dikteringsenheten. En annan klipsk
Olympus-lösning är den andra microSDHC-/
Se tekniska data på sidorna 14-15

Konferenspaket ME-30W
360˚ stereotäckning av hög kvalitet.

ME-30W

Konferenslösningar

Konferenspaket ME-30W

Ljudbehandling av hög kvalitet

För möten, konferenser och t.o.m. föreläsningar –

Olympus har också ett modernt utbud

med ME-30W konferenspaket är det enklare än

av stereodiktafoner som främst riktar sig

någonsin att fånga upp stereoljud av hög kvalitet

till företagsanvändare och personer som

i stora grupper av personer. Denna professionella

behöver den allra senaste tekniken för

lösning omfattar två rundstrålande Olympus-

ljudbehandling. Med dessa diktafoners oslagbara

konstruerade mikrofoner med 360˚ täckning

stereoljudkvalitet spelas möten, personliga

så att du aldrig missar ett inlägg, oavsett var i

anteckningar och föreläsningar enkelt in med

lokalen talaren beﬁnner sig.

enastående kvalitet. Med zoomfunktioner i

Vänster och höger kanals lågbrusstereomikrofoner kan anslutas till de fällbara stativen (ingår
i paketet). Placerade fem meter ifrån varandra för

mikrofonen och känslighetsinställningar för olika
situationer är de perfekta när man vill kunna
fånga minsta lilla detalj.

maximal täckning är de perfekta för inspelning
i stora rum, vid viktiga evenemang eller närhelst
många deltagare sitter vid ett stort bord.
Med ME-30W konferenspaket medföljer ett mjukt
resefodral som håller allting på plats, kompakt
och skyddat för transporten. Det är idealiskt
för användning med Olympus högkvalitativa
stereodiktafoner.

Detaljerad information ﬁnns på Olympus webbplats: www.olympus.se

Se tekniska data på sidorna 14-15

Tillbehör Maximera resultatpotentialen
med Olympus stora tillbehörsutbud.
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1. CR-10 dockningsstation

4. RS-50 Medicinsk pedal

CR-10 dockningsstation för enkel dataöverföring
(DS-5000iD / DS-5000 / DS-3400). Också för batteriuppladdning och handsfree-diktering med pedal RS-28
eller RS-50 som tillval (endast DS-5000 / DS-5000iD).

Certiﬁerad medicinsk pedal för handsfree-diktering i
medicinska miljöer (för Olympus DS-5000iD / DS-5000 /
DS-4000 / DS-3300. Dockningsstation krävs: CR-10 för
DS-5000iD / DS-5000; CR-3A för DS-4000 / DS-3300).

2. KA-333 dubbningskabel

5. E-62 headset

Kopplar mikrofonuttaget till de andra enheterna
(t.ex. en radio för dubbning). Det medföljer ytterligare
kontaktadaptrar för att konvertera 3,5 till 2,5, och vice
versa, eller för att koppla diktafonen via ett Aux In-uttag
till din bils hi-ﬁ-system. OBS: Detta ska endast användas
stillastående i din bil med tändningslåset avstängt.
Vi hänvisar till ditt lokala lands lagar beträffande
användning av bärbara enheter medan du beﬁnner
dig i din bil.

Högkvalitativt stereoheadset för dator med extra lång
kabel (3m). Två olika sorters öronkuddar (runda eller
koniska) ingår för att användas beroende på personlig
anpassning.

3. RS-28 HID-pedal

Uppsättning av öronkuddar för E-62 headset, för hygien
och bekväm användning.

Anslut till en dators seriella eller USB-port för bekväm
handsfree-utskrift. För handsfree-diktering ansluter du
till dockningsstationen (kompatibel med DS-5000iD /
DS-5000).

6. E-102 hörlurar
Stereoheadset för dator med extra lång kabel.
7. PT-5 öronkuddar

8. TP-7 adapter
En superkänslig telefonmikrofon för inspelning av
telefonsamtal.

9

13

10

14

11

15
I Olympus webbplats www.olympus.
se hittar du hela urvalet med Olympus
Professional Dictation-tillbehör.
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9. ME-12 mikrofon med brusreducering

12. BR-403 uppladdningsbart batteri

Mikrofon med brusreducering för envägsriktad
inspelning i miljöer med mycket brus. Det minskar
omgivningsbruset och förbättrar utskriftsprecisionen
vid användning av programvara för röstigenkänning.
Känslighet –68dB och frekvenssvar 200–5.000Hz.

Mycket effektivt, uppladdningsbart batteripaket med
lång livslängd. 740mAh, 2,4V (DS-5000iD / DS-5000).

10. ME-52W mikrofon med brusreducering
ME-52W mikrofon med brusreducering minskar
omgivningsbruset för att möjliggöra ännu tydligare
inspelningar av riktat ljud. Den har en känslighet på
–40dB och en frekvensrespons på 100–15.000 Hz.

11. ME-15 mikrofon med slipshållare
Mycket känslig minimikrofon med slipshållare (–42db)
med ett frekvenssvar på 100–12.000Hz. Lämplig
för inspelning av din egen röst eller andra personer i
närheten. 3,5mm monouttag.

13. A513 nätadapter
Eladapter för utökad användning med 3V (300mA).
Nätspänning (för Europa, förutom Storbritannien)
(DS-5000 /DS-5000iD).
14. BC-400 batteriladdarpaket
Snabbladdare inkl. 4x AAA Ni-MH-batterier.
Laddningstid för 2x AAA-batterier, cirka 155 minuter.
Det går att ladda AAA- och AA-batterier samtidigt.
15. BR-401 uppladdningsbara Ni-MH-batterier
(för BC-400)
Mycket effektiva uppladdningsbara batterier med lång
livslängd. Typ AAA, 800mAh, 1,2V.
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DS-5000 / DS-5000iD

DS-3400

Skjutreglage

Tryckknappar och vippkontakt

DS-5000iD: Biometrisk avläsning eller
PIN DS-5000: PIN

PIN

Viktiga funktioner
Huvudströmbrytare
Låsfunktion
Inspelningsﬁlformat

DSSPro / DSS (DSS = Digital Speech Standard)

Datasäkerhet
Lagringsmedia

Datakryptering / dekryptering (med DSSPro Standard)
2 kortplatser: microSD / SDHC och SD / SDHC

Streckkodsavläsare, tillval
Datorgränssnitt

SD / SDHC

JA

NEJ

USB-kabel och dockningsstation

USB-kabel

USB-speciﬁkation

Höghastighets-USB, USB-kompositenhet (lagring / ljud / HID-klass)

Inspelningslägen
Inspelningstider (cirka)*1

QP

SP

512MB-kort

38 timmar 45 minuter

79 timmar 30 minuter

1GB-kort

77 timmar 40 minuter

159 timmar 5 minuter*2

2GB-kort

157 timmar 55 minuter*2

323 timmar 35 minuter*2

4GB-kort

310 timmar 10 minuter*2

635 timmar 25 minuter*2

8GB-kort

631 timmar 15 minuter*2

1293 timmar 15 minuter*2

*1 Tillgänglig inspelningstid för en sammanhängande ﬁl. Den tillgängliga inspelningstiden kan bli mindre
om ﬂera korta inspelningar görs. *2 Total inspelningstid över ﬂera ﬁler.
Maximal inspelningstid per ﬁl är 99timmar 59minuter.
Samplingsfrekvens / bithastighet

QP: 16kHz / 28kbps

SP: 12kHz / 13,7kbps

Totalt frekvensomfång

QP: 200-7.000Hz

SP: 200-5.000Hz

Användning
Programmerbara knappar

3 programmerbara knappar (F1, F2, F3)
1,7” vit lysdiod B/L

LCD-skärm
Bildskärmsspråk

6 (EN / FR / ES / DE / IT / RU)

Inställningar av tid / datum

JA

Handsfree-inspelning

Tillval

NEJ

NY-knapp

JA

Paus

JA

Strömbrytare

JA

Paus (transportlås)

NEJ

JA

In- och uppspelningsfunktioner
Fil, redigera och ta bort

Överskrivning, infogning, radering (enstaka / alla ﬁler / delvis), lås enstaka ﬁler

Röstaktivering (VCVA-inspelning)

JA

Uppspelningsfunktioner

Normal / snabb / långsam uppspelning (Snabb-)granskning, position

Snabbsp. hoppa över / omvänd
överhoppning

JA

Fil- och arbetsﬂödeshantering
Mappar

1–7 programmerbara

Tekniska data
DS-3400 / DS-5000 / DS-5000iD

meddelanden per mapp

upp till 200

Enskilda mappnamn

JA

Index

upp till 32 markeringar / ﬁl

Dikteringsutkast

JA

Utökad ﬁlhantering

Författar-ID (10 användar-ID), arbetstyp, valmöjligheter, prioritetsinställning

Röstkommentarer

Instruktionskommentarer (1 per ﬁl) / muntliga noteringar (upp till 32 per ﬁl)

Programvara

Olympus DSS Player Pro R5 dikteringsprogram

Hög prestanda
Högtalare

23mm rund, dynamisk högtalare

Maximal uteffekt (3V DC)

250mW

Mikrofonkänslighet

Konf. / Dikt.

HÖRLURsuttag

3,5mm / Impedans 8 Ohm

MIKR-uttag

3,5mm / Impedans 2 kOhm

Strömuttag

JA

NEJ

Strömkälla

Uppladdningsbart Ni-MH-batteripaket eller
2 AAA-batterier

2 AAA-batterier

Energisparläge

JA

Laddning fristående / i docka

3hrs

Batteriets livslängd: SP-inspelning (Ni-MH)

28hrs

–

Batteriets livslängd: SP-inspelning (alkaliska)

32hrs

30hrs

Storlekar (L x B x D) mm

113,5 x 50 x 17

Vikt (inkl. batt.)
Operativsystem

–

110g

Omkonﬁgurerbar fast programvara
Förpackningens innehåll

105g

Windows / Macintosh / Citrix.
Mer detaljerad information hittar du på Olympus ofﬁciella webbplats (www.olympus-europa.com)

JA
SD-kort (1GB) och microSD-kort (512MB)
CR-10-dockningsstation
USB-kabel
BR-403 (Ni-MH-batteripaket)
AC-adapter (A513)
Läderfodral (CS-119)
Användningshandbok och snabbstartguide
DSS Player Pro R5 Dikteringsmodul
DSS Player for MAC

Tekniska data

SD-kort (1GB)
USB-kabel
2 AAA-batterier
AC-adapter (A513)
Läderfodral (CS-119)
Användningshandbok och snabbstartguide
DSS Player Pro R5 Dikteringsmodul
DSS Player for MAC

Funktion

DR-1000 Executive Kit

Gränssnitt
Inspelningstid

Obegränsad – spelar in direkt till datorn

Totalt frekvensomfång

100 to 15.000Hz

Inspelningsformat (med DSS Player)

DSS (Digital Speech Standard)

Inspelningsformat (utan DSS Player)

PCM-format

Överföringsdatum

PCM, 16-bitars, mono

Samplingshastighet
Pekdon

8, 11, 12, 16, 22, 44kHz
Ja

Nej

Huvudfunktioner

Knapp

Skjutreglage

Inspelningsknapp

Ja

På skjutreglage

Uppspelningsknapp

Ja

På skjutreglage

Stoppknapp

Nej

På skjutreglage

Granskningsknapp

Nej

På skjutreglage

Framåtspolningsknapp

Ja

Ja

Bakåtspolningsknapp

Ja

Ja

Ny-knapp

Ja

Ja

Programmerbara knappar
Mikrofonkänslighet

2 (bakre / A)

3 (bakre / A / B)

–61dB vid 1kHz (dikt.) / –48dB vid 1kHz (konf.)

Maximal uteffekt (5V DC)

300mW eller mer (8ohm-högtalare)

Mikrofon- / högtalardiameter

10mm / 36mm

Ingångsnivå

–70dBv

Kabellängd

2,5m

Storlek (L x B x D) mm

157 x 49 x 27 (utan utskjutande delar)

Vikt
Datorkrav

110g (utan kabel)
DR-1000 Executive Kit

Dator
Operativsystem
Processor
RAM

Enhet
Ljudkort
Webbläsare
Bildskärm

Microsoft Windows Me / 2000 Professional, XP Professional, Home Edition
333 MHz-processor av Intel Pentium II-klass eller snabbare
(500MHz-processor eller snabbare rekommenderas)
128MB eller mer (256MB eller mer rekommenderas)
50MB eller mer
2x eller snabbare CD-ROM-, CD-R-, CD-RW- eller DVD-ROM-enhet
Creative Labs Sound Blaster 16 eller 100% kompatibelt ljudkort
Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 eller senare
800 x 600 pixlar eller mer, 256 färger eller mer

USB-port
Förpackningens innehåll
Executive Kit / dikteringspaket

DR-2000 dikteringspaket
IBM PC / AT-kompatibel PC

Hårddiskutrymme

Tekniska data
DR-1000 / DR-2000

DR-2000 dikteringspaket
USB Ljudklass / HID-klass

En eller ﬂer lediga portar
DR-1000

DR-2000

DR-1000
DSS Player Standard
användarhandbok

DR-2000
DSS Player Pro R5
användarhandbok

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Citrix är ett
registrerat varumärke som tillhör Citrix Systems Inc. Novell och GroupWise är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. i USA och andra länder.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. DragonNaturallySpeaking är ett varumärke som tillhör Nuance Communications, Inc. eller
dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. SD, SDHC, microSD och microSDHC är varumärken som tillhör SD Card Association.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Rätt till ändringar förbehålles.

Tekniska data

Upp- eller inspelningsfunktioner
• Hastighet / ton / brusreducering /
volymkontroll
• Tidstänjningskontroll
• Inspelningsnivåmätare /
uppspelningsnivåmätare
• Visa och redigera dikteringsegenskaper
• Möjlighet till jobbdata för nya dikteringar
• 128-bitars krypterings-/
dekrypteringsteknologin AES (Advanced
Encryption Standard)
• DSS Pro- / DSS- / WAV- / WMA- /
MP3-uppspelning
• Framåtspolning, bakåtspolning, hoppa över
• Realtidsräknare
• Instruktionskommentarer
• Muntliga noteringar
• Infognings- / överskrivningsläge
• Klipp ut eller ta bort filavsnitt
• Sammanfoga dikteringar
• Dela upp dikteringar
• Indexmarkeringar
• Position / granskning
• Användning via konfigurerbara direktknappar
(t.ex. för handikappade användare)
• Felsäker, nätverksoberoende inspelning
• Ljudkanalsseparering
• Telefoninspelning

Funktionsöversikt
Programvaran DSS Player Pro R5

Maskinvarukonﬁguration

• Automatiskt filnamnsbyte vid hämtning
• Automatisk borttagning av originalfil efter
hämtning
• Automatisk e-posts- / FTP-profilsväxling
mellan lokalt läge och nätverksläge
• Dialog för manuellt hämtningsval
• Ändra utskriftsstatus
• Filterfunktioner (t.ex. författare)
• Synkronisera dikteringar på nyupprättad
nätverksanslutning
• Popup-fönstret med jobbdata vid hämtning
(kompatibel med streckkodsinmatning)
• Anslutning för att öppna ordbebehandlare
• Automatisk insamling av färdigutskriven
diktering enligt författar-ID
• Ta bort dikteringsfiler som är helt utskrivna
• Öppna programvaran
DragonNaturallySpeaking för röstigenkänning

Användarinställningar
•
•
•
•
•
•
•
•

• Enhetens tillvalsinställningar

Arbetsﬂöde
• Automatisk sändning / mottagning av
dikteringar och mottagning / sändning av
dokument via e-post / FTP / nätverk
• Automatisk dikteringsklassificering enligt
författar-ID
• Automatisk kryptering / dekryptering
• Länkfunktion för diktering och dokument
• Dikteringsstatus: Avslutad / pågående / ej
avslutad diktering
• Synkronisera digital röstinspelningstid
med datorns tid
• Automatisk hämtning av enskild mapp vid
enhetens insticksmodul
• Hämta alla dikteringar till en angiven plats
• Automatisk säkerhetskopiering vid hämtning /
import / diktering avslutad

Funktionsöversikt

•

•

Enskild inställning av mappsökväg
Mappnamnsbyte
Undermappsskapande
Konfigurerbara dikteringslistkolumner
Teckensnitts- och bakgrundsfärgsändring
Konfigurerbara pedalfunktioner –
Utskriftsmodul
Tilldela direktknappar
(t.ex. för användare med särskilda behov)
Kontrollinställningar för uppspelning
(kontrollindikering, Autoback-utrymme,
spolningshastighet)
Inställningar för utskriftsfältet (bildskärmsläge,
indikering av längd / återstående tid,
knappanpassning) – Utskriftsmodul
Inställningar för direktinspelning
(startalternativ, VCVA, fråga om jobbdata när
ny diktering skapas)

Programvaruhantering
• Automatisk uppdatering av programvara
och maskinvara
• Felloggning
• Central hantering av varje användares
inställningar
• Bakgrundsuppdatering av fast programvara /
programvara med Manager Tool
• Inställningar av alternativet
Bakgrundsinstallation med Manager Tool

DIKTERING

BC-1
streckkodsavläsare
(tillval för DS-5000iD /
DS-5000)

ME-12 / ME-52W
Mikrofon med
brusreducering (tillval)

DS-5000/iD

DS-3400

Micro SDHC- och
SDHC-kort

Läderfodral

BR-403
Batteripaket

A-513 AC-adapter
för laddningsfunktion i
dockningsstation (endast
DS-5000iD / DS-5000)

DR-2000 / DR-1000

SD / SDHC-kort

Läderfodral

(tillval)

2 AAA-batterier

Datorpedal för
handsfree-diktering
(tillval endast för
DS-5000iD /
DS-5000)

USBkabel

BC-400 Ni-MHbatteriladdare (tillval)
BR-401
uppladdningsbara
batterier (tillval)

Direkt
USB

Ljudﬁler
(DSS Pro)

Dikteringsmodul

Utbyte av röstﬁler och dokument
med arbetsﬂödesinformation

DSS Player Pro R5

Textﬁler: genom att skriva
eller använda programvara för
röstigenkänning (tillgänglig för tillval)

Utskriftsmodul

ARBETSFLÖDE

Dockningsstation

UTSKRIFT

AS-5000 utskriftspaket

Datorpedal
RS-28

Systemtabell

USB eller seriell
adapter

Stereoheadset
E-62
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