
NEWTON Dictate 4
Oprogramowanie do transkrypcji mowy na tekst 

START
DykTOWANIE DLA kAŻDEgO

Cena 349 zł z VAT

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Przystępny cenowo program do transkrypcji mowy. Napisze 
dyktowane przez Ciebie teksty z nawet 98% trafnością. 
Nieograniczona możliwość edycji słownika.  Nowoczesny i wygodny 
sposób tworzenia dokumentów tekstowych. Dyktowanie jest aż 
2 razy szybsze niż pisanie za pomocą klawiatury.

JAk TO DZIAŁA?
Do komputera podłącz słuchawki, które znajdują się w pudełku.
Podyktuj tekst a na ekranie pojawi się jego transkrypcja.
Program automatycznie zaadaptuje się do Twojego głosu.
Do słownika możesz dodawać własne słowa.
Możesz utworzyć własne szablony z gotowym tekstem, które wstawisz prostą komendą głosową.
Porównując treść transkrypcji z nagraniem dźwiękowym, łatwo skontrolujesz jej poprawność.
Dla lepszej orientacji podczas odtwarzania nagrania dźwiękowego program zaznacza słowa, które 
są aktualnie odtwarzane.
Rozpoznany tekst możesz później edytować.
Tekst i nagranie możesz eksportować w różnych formatach.

SŁOWNIk
Częścią programu NEWTON Dictate 4 jest powszechny słownik języka polskiego, odpowiedni do 
transkrypcji tekstów o tematyce ogólnej. Słownik obsługuje ponad 300 000 najczęściej używanych 
słów i zwrotów, został opracowany na podstawie analizy ponad 12 milionów stron tekstu. 

ZACZyNAMy DykTOWAĆ
NEWTON Dictate START ułatwi pracę wszystkim, którzy muszą czasem napisać dłuższy tekst o ogól-
nej tematyce. Idealnie nadaje się do pisania e-maili, biznesowej korespondencji, umów, sprawozdań, 
prac dyplomowych, analiz i wielu innych dokumentów. Jego zalety docenią przede wszystkim mali 
przedsiębiorcy, studenci i każde nowoczesne gospodarstwo domowe. 

www.newtondictate.pl



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

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 audio)

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

PORÓWNANIE WERSJI
NEWTON Dictate 4

START BUSINESS PROFESSIONAL

300 000 słów 500 000 słów

AkCESORIA
Wysokiej jakości zestaw słuchawkowy firmy Sennheiser 
oferuje doskonałą jakość rozpoznawania mowy. Mikrofon 
kierunkowy umożliwia redukcję niechcianych dźwięków                 
z otoczenia. Dzięki zintegrowanej karcie dźwiękowej zestaw 
słuchawkowy zapewnia zawsze najwyższą jakość nagrania. 

MINIMALNE WyMAgANIA SPRZęTOWE
Procesor Intel i5 lub lepszy (min. 1,7 gHz lub większa)
4 gB pamięci RAM
600 MB wolnego miejsca na dysku 
1x wolny port USB
MS Windows 8, 7, Vista, XP SP3 (32-bit) 

LICENCJA
Stacjonarna
Bez ograniczenia czasowego
1 licencja (1 komputer)

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. 

500 000 słów


