ODDS - Licença
Padrão - Licença
Padrão
• Administração do utilizador
central
• Gravação DSS Pro
• Utilização de meta
informações como ID do
Autor para processamento
automático
• Transferência de e-mails

• Portal de Ditados Olympus
• Protocolos de
transferência seguros
• Definição de recipientes
para utilizadores

• Ligação opcional a um
servidor ftp auto anfitrião

Serviço de Entrega de Ditados Olympus
A Licença Padrão ODDS concede acesso total ao Serviço de Entrega de Ditados Olympus (ODDS - Olympus Dictation Delivery
Service) para um utilizador (12 meses). Esta licença permite a um utilizador da aplicação "Olympus Dictation" ligá-la ao ODDS e
utilizar atributos adicionais do ditado profissional.
As definições da aplicação podem ser administradas centralmente via o Portal de Ditados Olympus (ODP - Olympus Dictation
Portal).

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

Especificações
Portal de Ditados Olympus (ODP Olympus Dictation Portal)
Administração central Utilizadores
Licenças
Definição do fluxo de trabalho
Métodos de transferência
Definições de segurança
Recipientes
Palavras-chave ("worktype lists")
Formato de gravação
Alocação de meta dados
Idiomas

English
Alemão
Checo
Sueco
Espanhol
Francês

Suplementos da Aplicação Olympus
Dictation

Formatos de Gravação DSS, DSS Pro
Codificação de ficheiro AES de 256 bit
DSS Pro
Administração central via ODP
Protocolos de
HTTPS / FTPS / SFTP
transferência seguros
O Olympus Dictation Delivery Service
(ODDS) oferece opções de fluxo de
trabalho e de direcionamento para
além das funções básicas da App
Olympus Dictation
Processamento
automático

Partilhe e envie ditados extensos
(ficheiros)

Licença
Duração

12 meses *

Utilizador por licença

1
Dispositivos atribuíveis 1 por utilizador
Cancelamento
Automático após expiração
Renovação

Manualmente
* O período da licença tem início após a
transferência para a conta do utilizador final.

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

