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PERSBERICHT 
 
Olympus professionele digitale voicerecorder beoordeeld met               
5 Dragons door Nuance vanwege maximale accuratesse in 
spraakherkenning!  
  

Olympus DS-7000 systeem zet een nieuwe standaard 
met Dragon NaturallySpeaking. 

 

Zoeterwoude, 1 augustus 2012 - De Olympus professionele 

dicteersystemen stonden al bekend om hun uitstekende 

spraakherkenning- en transcriptieprestaties - en nu heeft de DS-7000 

ook Nuance certificering van hoog niveau. De DS-7000 is de allereerste 

professionele digitale voicerecorder die is gecertificeerd met 5 Dragons 

voor 'maximale nauwkeurigheid’ door Nuance, de fabrikant van de 

toonaangevende Dragon NaturallySpeaking 

spraakherkenningssoftware. Naast de      DS-7000 voice recorder zelf 

bestaat het systeem uit een dockingstation en Olympus Dictation 

Management System (ODMS) software. Het gehele pakket is al 

verkrijgbaar voor € 499 (excl. BTW) 

 

Laat uw stem het werk voor u doen  

Perfecte spraakherkenning zorgt ervoor dat uw dictaten foutloos worden 

omzet in documenten. Twee onderdelen van de DS-7000 zorgen voor een 

perfecte spraakherkenning: de uitstekende 10mm microfoon van de 

recorder en de meegeleverde Olympus Dictation Management System 

(ODMS) software, die een naadloze interface biedt met Dragon 

NaturallySpeaking. Deze softwarecombinatie maakt dicteren door middel 

van  spraakherkenning op de achtergrond eenvoudig en gestructureerd – 

en het biedt gebruikers een enorme tijdsbesparing. Wanneer u onderweg 

een document dicteert, hoeft u bij thuiskomst enkel de DS-7000 aan uw pc 

aan te sluiten. ODMS doet de rest. De Olympus software stuurt 

automatisch uw bestand voor verwerking door naar Dragon 
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NaturallySpeaking. Omdat de DS-7000 voicerecorder is uitgerust met DSS 

Pro, ondersteunt het ook de professionele 256-bit bestands encryptie, 

zodat de vertrouwelijkheid van alle gevoelige documenten die u verstuurt is 

gewaarborgd. 

Stroomlijn uw werkprocessen  

Voor gebruikers die veel dicteren zijn de voordelen van ODMS en Dragon 

NaturallySpeaking eindeloos. De naadloze interactie van de software geeft 

u de mogelijkheid om de dicteerworkflow aan uw individuele behoeften aan 

te passen: conventionele transcriptie door een secretaresse, volledig 

automatisch transcriptie, of een combinatie van beide. Deze laatste maakt 

tijd vrij voor zowel auteur als secretaresse. Omdat ODMS het auteur-ID op 

de DS-7000 toepast op één van de gebruikersprofielen die zijn opgeslagen 

in Dragon NaturallySpeaking, kan uw dictaat namelijk automatisch worden 

verwerkt.  

Zodra het document automatisch is uitgewerkt hoeft de secretaresse enkel 

nog een laatste check te doen om eventuele woorden of namen die het 

systeem verkeerd heeft geschreven te corrigeren. Hiermee wordt ook 

meteen de spraakherkenningssoftware verder getraind. Zowel de auteur 

als de secretaresse kunnen het gebruikersprofiel trainen, het systeem 

wordt steeds nauwkeuriger en leert auteurspeficieke woorden en uitspraak, 

zoals bijvoorbeeld uw naam of die van uw klanten. Het resultaat is een 

snelle en constante vijf sterren transcriptie, voor maximale efficiëntie. 

Vergeet microcassettes 

De DS-7000 is robuust, veilig en gemakkelijk te gebruiken. U kunt 

automatisch bestanden verzenden binnen uw lokale netwerk (LAN), via e-

mail of met behulp van de meegeleverde SD-kaart. Het grote, heldere       

2-inch kleurendisplay maakt het bedienen van de DS-7000 nog 

gemakkelijker en de uitstekende levensduur van de accu zorgt ervoor dat u 
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zonder onderbreking lang kunt dicteren. Het meegeleverde dockingstation 

zorgt niet alleen voor het overbrengen van uw dictaten, maar laadt ook 

tegelijkertijd de accu op, zodat u weer snel onderweg kunt. 

 

Raadpleeg de Olympus-website (www.olympus.nl) voor de volledige 
specificaties. 
 
Neem voor meer informatie en eventuele vragen contact op met: 

 

Marjolein Hessing 

Olympus Nederland BV 

Tel: 071 582 18 95 

E-mail: marjolein.hessing@olympus.nl 

www.olympus.nl 

 

 


