
NEWTON Dictate 4
Oprogramowanie do transkrypcji mowy na tekst

PROFESSIONAL
PRAwO I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Cena 4 799 zł z VAT

NAJwAŻNIEJSZE INFORMACJE
Transkrypcja mowy z wieloma dodatkowymi funkcjami. Dyktowanie 
ogólnych i specjalistycznych tekstów. Sterowanie głosowe, włącznie 
z głosową edycją tekstu. U doświadczonych użytkowników trafność 
rozpoznawania to nawet 98%. Automatyczna transkrypcja plików 
dźwiękowych. Dyktowanie do innych programów. Przenośna licencja 
na wiele komputerów. Dyktowanie jest aż 2 razy szybsze niż pisanie za 
pomocą klawiatury.

ODKRYJ EFEKTYwNY SPOSÓB PRACY
NEwTON Dictate PROFESSIONAL jest rozszerzeniem wersji BUSINESS. Przygotowanie 
tekstów rozporządzeń, ustaw, raportów, analiz i innych pism urzędowych bywa czasochłonne. 
NEwTON Dictate 4 sprawi, że twoja praca będzie bardziej efektywna i skróci czas przygotowania 
dokumentów o połowę. Stworzony dla wszystkich managerów, kadry zarządzającej i pracowników 
administracji publicznej.

www.newtondictate.pl

SŁOwNIK
NEwTON Dictate PROFESSIONAL dla prawa występuje z dwoma słownikami. Powszechny 
słownik języka polskiego zawiera ponad 500 000 najczęściej używanych słów i zwrotów, został 
opracowany na podstawie analizy ponad 12 milionów stron tekstu. Słownik dla zarządzania             
i administracji publicznej zawiera ponad 350 000 słów i zwrotów specjalistycznych.  

JAK TO DZIAŁA?
Do komputera podłącz Olympus RecMic DR-2200, który znajduje się w pudełku.
Podyktuj lub wczytaj plik dźwiękowy, a na ekranie pojawi się jego transkrypcja.
Możesz również dyktować bezpośrednio do innych aplikacji np. MS word, Outlook.
Program automatycznie zaadaptuje się do Twojego głosu.
Do słownika możesz dodawać własne słowa.
Porównując treść transkrypcji z nagraniem dźwiękowym, łatwo skontrolujesz jej poprawność.
Rozpoznany tekst możesz później edytować.
Steruj głosem: szablonami, edycją tekstu i pracą w wordzie.
Tekst i nagranie możesz eksportować w różnych formatach.



KONTAKT
SOUNDVOICE
UL. TADEUSZA REJTANA 13
60-653 POZNAń 
E: biuro@soundvoice.pl
T: +48 (61) 8 43 55 55

PORÓwNANIE wERSJI
NEwTON Dictate 4

START BUSINESS PROFESSIONAL

AKCESORIA
    wysokiej jakości mikrofon kierunkowy
    Trackball do sterowania pulpitem komputera
    Programowalne przyciski dla uruchamiania wybranych
    funkcji programu
    Aplikacja do zarządzania nagraniami ODMS
    zintegrowana z NEwTON Dictate 4

MINIMALNE wYMAGANIA SPRZĘTOwE
Procesor Intel i5 lub szybszy (min. 1,7 GHz lub więcej)
4 GB pamięci RAM 
2x wolny port USB
600 MB wolnego miejsca na dysku 
MS windows 8, 7, Vista, XP SP3 (32-bit)

LICENCJA
Przenośna
Bez ograniczeń czasowych
1 licencja (dowolna ilość komputerów)

www.newtondictate.pl

NASI UŻYTKOwNICY
Oprogramowanie do transkrypcji mowy na tekst NEwTON Dictate znajduje zastosowanie między innymi w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości i sądownictwa, administracji państwowej, służby zdrowia, mediów, a także w sektorze prywatnym. Jest dostępne na 
rynku polskim, czeskim i słowackim. Nasz system rozpoznawania mowy został więc sprawdzony przez rzeszę klientów, co pozwoliło 
na jego udoskonalenie zarówno pod względem trafności i dokładności zapisu, jak i komfortu użytkowania.

300 000 słów 500 000 słów 500 000 słów

Transkrypcja on-line (dyktowanie bezpośrednio do komputera) 

Nieograniczona liczba słów, które można dodać do słownika 

Nieograniczona liczba szablonów tekstowych

Możliwość eksportu tekstu lub nagrania dźwiękowego

Transkrypcja offline (z pliku dźwiękowego)

Dyktowanie do innych programów 

Sterowanie głosowe NEWTON Dictate 4

Sterowanie głosowe MS Office 

Przenośna licencja na kluczu USB 

Profesjonalny mikrofon Olympus RecMic USB 

Specjalistyczny słownik 

Liczba słów w słowniku ogólnym


