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Več kot 40 let
inovacij

Olympus Professional Dictation Systems združujejo najnovejšo
tehnologijo in preprosto uporabo.
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»Več milijono
ov let so
o ljudje živeli
kot živali. Nato pa
a se je zg
godilo
ne
eka
aj, kar je spros
stilo moč
naš
še domiišljije. Naučilii smo se
govoriti.«
Stephen Hawking

Z Olympus Professional
Dictation Systems
boste imeli modre misli
strokovnjakov vedno
pri roki, ne glede na
kraj uporabe. Uspeh
bo zagotovljen, ko bo
vaša delovna skupina
ubesedila svoje misli.
Olympus Professional
Dictation Systems
združujejo najnovejšo
tehnologijo in preprosto
uporabo; zagotavljajo,
da so človeški viri v
popolnem sozvočju s
potekom dela in orodji v
podjetju – kjer koli, kadar
koli in pri vseh poslovnih
procesih.

Povečajte svojo učinkovitost.
Misli oživijo, ko jih izrazite z besedami, in
omogočajo prenos znanja pri delu. Zanesljiva in
jasna komunikacija je pravi vir uspeha v sodobnem
profesionalnem svetu.

Olympus –
vodilni v svetu

Kaj vam zagotavljamo

Olympus je že dolgo eno od vodilnih

močno prisotnostjo na svetovnem

podjetij na področju profesionalnih

trgu in tudi v vseh evropskih državah

zvočnih rešitev za podjetja.

podjetje Olympus razume vaše

Kot ugledna mednarodna znamka z

posebne potrebe. Vsaka komponenta
Dragocene izkušnje, ki smo si jih

Olympus Professional Dictation

pridobili, pomagajo Olympusu,

Systems je oblikovana tako, da

da razume potrebe podjetij vseh

se prilagaja vašim zahtevam in

velikosti. Zaradi dolgoročnega

zagotavlja visoko kakovost, značilno

trajnostnega razvoja in natančne

za Olympus.

visoke tehnologije ima Olympus med
drugim tudi zveste stranke s področja

Vrhunske naprave za narekovanje

državne uprave, zdravstva in prava.

Olympus se ponašajo s stabilnimi
vgrajenimi rešitvami za vse platforme.

Po tem, ko je podjetje Olympus trdno

V omrežju, ki ga imate, omogočajo

uveljavilo svoj ugled na področju

enostavno obdelavo in izmenjavo

inovativnih rešitev, prilagojenih

zvočnih datotek s prepisovalci,

določenim potrebam, je uspešno

sodelavci ali na ravni celotnega

oblikovalo popolno vsestransko

podjetja.

rešitev: Olympus Professional
Dictation Systems.

Naš cilj

Posvetujte se s
strokovnjaki
Pri Olympusu je celoten postopek

Pri podjetju Olympus si prizadevamo,
da bi bilo vaše življenje enostavnejše
in učinkovitejše. Naši vrhunski izdelki
in rešitve so izjemni, vendar nikoli ne
pozabimo, da ste najpomembnejši vi
in vaše poslovanje. Začelo se je novo
obdobje narekovanja. S Olympus
Professional Dictation Systems je
sodobno zvočno zapisovanje postalo
več kot le vrhunska strojna oprema.
Pomeni tudi organizacijo učinkovitega
dela za izmenjavo ter obdelavo misli
in znanja.

v varnih rokah: od prvotnih zamisli
do govorjene besede in postopka
dokumentiranja posnetkov.
Olympus zaposluje posebej izbrane
strokovnjake, ki vam svetujejo in v
pogovoru na vaši lokaciji poskušajo
zadovoljiti vaše zahteve. Naš
kontaktni naslov je: proaudio@
olympus.si. Pravi ljudje, prave rešitve.

Zaradi dolgoročnega trajnostnega razvoja in natančne visoke tehnologije ima Olympus
med drugim tudi zveste stranke s področja državne uprave, zdravstva in prava.
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Hitrejši svet potrebuje boljše rešitve.

Digitalne naprave Olympus so prejele številne nagrade za oblikovanje zaradi
popolne združitve funkcionalnosti in lepega videza.

Razvoj iz analognega v digitalno snemanje je posledica želje po
stalnem izboljševanju, zato želimo strokovnjakom z vseh področij
omogočiti čim lažji prehod na digitalno tehnologijo. Rešitve Olympus
Professional Dictation Systems omogočajo prav to ... in še veliko več.

Učinkovitost na dosegu
vaših rok

Bodite pametnejši

Povprečna oseba govori sedemkrat hitreje kot

lahko v besedilo enostavno vstavite podatke,

piše, vendar vam Olympus sledi ne glede na to,

beležke ali opombe tudi po nareku. Tako lahko

kako hitro govorite. Analogne naprave so stvar

enostavno zbirate in pregledujete misli ter

preteklosti in treba je stopiti v korak s časom.

izpilite končni rezultat. Seveda pri digitalnem

Celotna industrija se digitalizira, zato se nikar

zapisu odpadejo tudi visoki stroški pošiljanja.

ne zadovoljite z zastarelo tehnologijo.

Prehod na digitalno tehnologijo pomeni, da

Sinhronizacija

Pospešite poslovanje

Zvočno datoteko lahko prek elektronske

Pred razvojem digitalnega narekovanja so v

pošte, strežnika FTP ali oddaljenega dostopa

pisarnah nujna dela posredovali najhitrejšim

do strežnika v le nekaj sekundah dostavite na

strojepiscem. Tipkanje 95 besed na minuto

namizje sodelavca ali v pisarno zunanje tajnice.

je pomenilo izjemen dosežek, pri čemer se je

S takšno hitrostjo Olympus Professional

za transkripcijo 90-minutne kasete porabilo le

Dictation Systems znatno izboljšajo vaš

nekaj ur. Vendar bi skupina strojepiscev, ki bi

odzivni čas.

lahko hkrati obravnavala enak obseg zvočnih
posnetkov, delo opravila v manj kot pol ure.

Varni zapisi
Vrhunska digitalna kakovost in nenehne

Kontrola nad dokumenti

izboljšave v kodirni tehnologiji pomenijo,

Prehod na digitalno tehnologijo prihrani denar

da je digitalno arhiviranje najbolj varen in

in prostor. Za vsak GB pomnilnika lahko

jasen način dokumentiranja pomembnih

moderne naprave Olympus posnamejo več kot

zvočnih zapisov.

šest dni neprekinjenega visokokakovostnega
zvoka. Za takšen obseg informacij bi sicer
potrebovali več kot 100 analognih mikrokaset.

Vodilne inovacije
1969: prvi mikrokasetni snemalnik na svetu

1997: prvi profesionalni digitalni snemalnik

Olympus je vodilna blagovna znamka na

Po izumu mikrokasete je podjetje Olympus

področju rešitev za snemanje nareka in

s predstavitvijo svojega prvega digitalnega

transkripcijo. Vse se je začelo leta 1969,

snemalnika naredilo še en korak naprej.

ko je podjetje Olympus predstavilo prvi

Kot naprave Pearlcorder so tudi digitalni

mikrokasetni snemalnik na svetu. Naprava

diktafoni Olympus zaradi funkcionalnosti in

Zuiko Pearlcorder je bila prenosljiva, enostavna

lepega videza prejeli številne oblikovalske

za uporabo in je takoj spremenila način dela

nagrade. Skupaj z našimi zmogljivimi rešitvami

zdravnikov, odvetnikov, novinarjev in ljudi iz

programske opreme smo ustvarili najboljši

številnih drugih poklicev. Zelo hitro je postala

možen sistem za narekovanje.

nujna za vsakogar, ki je potreboval diktafon
ali napravo za transkripcijo oziroma sistem za

Olympus ima v svoji ponudbi tako osnovne

prenos govora v besedilo pri intervjujih ali za

modele digitalnih diktafonov kot tudi celostne

snemanje sestankov.

integrirane rešitve vrhunskih Olympus
Professional Dictation Systems.

Več kot 40 let

Olympus je postavil merila uspešnosti na področju rešitev za
digitalno snemanje. Strokovnjaki z vsega sveta vedo, da znamka
Olympus pomeni kakovost. Zato Olympus proda več ročnih digitalnih
diktafonov kot katero koli drugo konkurenčno podjetje na svetu.

Resnične izboljšave
Zakaj so rešitve digitalnega narekovanja

Dodatno učenje ni
potrebno

Olympus tako uspešne: ker tehnologija

Nagrajene Olympus Professional Dictation

Olympus zagotavlja boljše rezultate

Systems lahko uporablja vsak. Visoko

na številnih področjih poslovanja.

zmogljivi diktafoni so enostavni za uporabo

Trenutne raziskave na primer kažejo, da

in odličnega videza. Njihovo ergonomsko

avtomatizacija zdravstvenih kartonov

oblikovano ohišje se prilega vsaki roki in

v bolnišnicah znatno prispeva k manjši

različnim okoliščinam uporabe.

stopnji umrljivosti in znižanju stroškov. Prav
tako izboljšuje splošno zdravje bolnikov.*

V uporabniškem vmesniku se brez
dodatnega učenja hitro znajde vsak

Vrhunske rešitve za
narekovanje
Z diktafoni Olympus lahko urejate
visokokakovostne zvočne datoteke,
ko ste na službeni poti, v namiznem
računalniku ali v prenosniku. S pritiskom
gumba ustvarite indeksne oznake ali
glasovne komentarje, določite vrsto dela
in prednostne naloge, ki omogočajo
enostavno upravljanje nareka.

uporabnik. To velja za model Olympus
Professional Dictation Systems, ki snema
neposredno v računalnik ali takega, ki
prenaša in pošilja datoteke iz mobilne
naprave v omrežje: v obeh primerih boste
spoznali, da je vaše življenje postalo
enostavnejše in uspešnejše.

Digitalno narekovanje
se obrestuje
Zamudni postopki bodo le še oddaljen

Neprekinjeno poslovanje
Programska oprema Olympus, ki ne zahteva
posebnega vzdrževanja, se brez težav
integrira v zaledje vašega obstoječega
omrežja, tako da se osebje IT lahko posveča
drugim zadevam. Ker se zvočni podatki
shranjujejo v centraliziran sistem, kjer jih
skrbniki enostavno spremljajo in nadzirajo,
so stabilnost ter nemoteno in varno
poslovanje vašega podjetja zagotovljeni.

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

spomin. Naložba v novi sistem se vam bo
namreč hitro obrestovala in zaradi manjših
stroškov boste prihranili sredstva za nova
vlaganja. Ker lahko Olympus Professional
Dictation Systems prilagodite svojim
potrebam, vaše delo postane učinkovitejše
kot kadar koli prej. Dobro za vas. Dobro za
vaše poslovanje.

Prizadevamo si, da bi bilo vaše življenje enostavnejše in učinkovitejše –
ljudje in njihovo delo so v središču naše pozornosti.
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Strokovnjaki 21. stoletja zahtevajo prilagodljive in združljive rešitve, ki jim lahko
zaupajo ne glede na to, kam jih popelje njihova poslovna pot.
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Brezskrbna uporaba.
V 21. stoletju je varovanje naložb na več ravneh zelo
pomembno. Brezhibna varnost je bistvena, zlasti v zvezi z
združljivostjo in zanesljivostjo, ki ju zahtevajo vaši poslovni
partnerji. Zato Olympus Professional Dictation Systems
ponujajo številne funkcije, ki zagotavljajo brezskrbno
uporabo za vas – in tudi za vaše poslovne partnerje.

Resnično pomembne
stvari

Varnost podatkov

Podjetje Olympus se zaveda, da je

pomembna tajnost zvočnih podatkov.

vsaka njegova rešitev zelo zanesljiva.

V sodobnem poslovnem svetu je

To velja tudi za Olympus Professional

zaupnost vedno pomembnejša.

Dictation Systems. Vsak element

Zato morate sistem najprej celostno

je primer vrhunske tehnologije, ki

povezati z varnostno arhitekturo

presega vsa pričakovanja. S pomočjo

omrežja in nato zvočne datoteke,

stabilnih funkcij se lahko osredotočite

shranjene v centraliziranem omrežju,

na stvari, ki so resnično pomembne.

enostavno zaščititi z uvedbo enoličnih

Za številne strokovnjake je zelo

uporabniških ID-jev. Za varnost

Najnovejši tehnološki
standardi

podatkov skrbijo tudi upravljalni
gumbi na diktafonu, ki onemogočajo
nenameren izbris posnetih podatkov.

Ker je bilo podjetje Olympus eden od
arhitektov tehnološkega standarda

Olympus Professional Dictation

za tehnologijo DSS (digitalni

Systems in pripadajoča programska

govorni standard), kakovost zvoka

oprema imajo visokotehnološke

profesionalnih digitalnih diktafonov

funkcije, kot so varnostne ključavnice,

DSS Pro zagotavlja kristalno čiste

zaščita z geslom ter možnost šifriranja

datoteke, primerne za transkripcijo

in dešifriranja zvočnih datotek.

in prepoznavanje govora. Posnetke

Edinstvena najsodobnejša ključavnica

lahko arhivirate brez izgube kakovosti,

za branje biometričnega prstnega

kar pomeni, da bodo varno shranjeni

odtisa zagotavlja največjo možno

tudi za uporabo v prihodnosti.

varnost in le vam omogoča dostop do

Tako zmanjšate obremenjenost

dragocenih informacij, shranjenih v

infrastrukture IT in zagotavljate

diktafonu.

najboljšo varnost poslovanja.

... in v vašem omrežju. Olympus kot vodilni ponudnik izdelkov
za vse platforme uživa velik sloves v industriji rešitev digitalnega
narekovanja in vam zagotavlja, da boste z njihovimi rešitvami
učinkovito delali tako danes kot v prihodnosti.

Vgrajene rešitve

Nemoteno delovanje

V svetu omrežij morate kadar koli imeti

Izjemnost Olympus Professional Dictation

možnost sinhronizacije informacij.

Systems se kaže zlasti v tem, da so

S tradicionalnimi tehnologijami snemanja je

naprave namenjene izboljšanju življenja in

bilo to nemogoče. S Olympus Professional

dela ljudi, ki delujejo v ozadju. Programska

Dictation Systems je to postalo pravilo.

oprema je primerna za vse platforme in

Sistemi Olympus zagotavljajo vgrajene

je skladna z vsemi vodilnimi omrežnimi

rešitve za narekovanje, shranjevanje

arhitekturami. Ker so datoteke shranjene

zvočnih zapisov in zajemanje konferenčnih

in upravljane centralno, lahko oddelek IT v

predstavitev.

vašem podjetju vedno zagotavlja nemoteno

Korak pred drugimi

delovanje vseh sistemov. S pomočjo
takšnih funkcij direktorji brez težav nižajo

Olympus Professional Dictation Systems

splošne stroške, povečujejo prihodek in

so neverjetno prilagodljivi: lahko jih

skrbijo za nasmeh na obrazih skrbnikov IT.

uporabljate z zmogljivimi dodatki, kot je

ki zvočne podatke vključuje v obstoječe

Stabilna platforma za
prihodnost

rešitve za upravljanje informacij. Olympus

Olympus Professional Dictation Systems

je vedno korak pred drugimi, saj že danes

zagotavljajo stabilno platformo za sodobne

razvija vmesnike, ki bodo podlaga za

strokovne zahteve. Ker podjetje Olympus

uporabo prihodnjih inovacij.

verjame v načrtovanje za prihodnost,

na primer bralnik črtne kode Olympus,

je tehnologija v Olympus Professional
Dictation Systems združljiva z najbolj
priljubljenimi platformami in pripravljena na
prihodnje izzive.

Olympus je vedno korak pred ostalimi, zato že danes razvija vmesnike,
prek katerih bodo uporabnikom na voljo tudi prihodnje inovacije.
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