
Visualisering

Voicebird.com gør det muligt at uploade, 
dele og transskribere telefonsamtaler. Dine 
Voices præsenteres enkelt og funktionelt, så 
du har et godt overblik over alle dine filer.

Voicebird.com giver dig alle de nødvendige 
værktøjer til at bruge dine samtaler aktivt. 
Voicebird.com tilbyder dig 3 timers gratis 
Voice-opbevaring*. Vi har også gode tilbud til 
dem, der taler meget.

Sådan virker det
VoicebirD.com

Afspil dine Voices

Lyt til dine Voices for at sikre dig, at du har 
alle vigtige pointer fra dit telefonmøde eller 
redigér transskriptioner for at gøre det nemt 
at finde en Voice senere.

Den indbyggede afspiller på Voicebird.
com gør det let at afspille og lytte til gemte 
samtaler. med A- og b-markørerne kan du 
vælge dine Voice-klip, hvis du ønsker at dele 
en bestemt sektion.



Settings made easy

rejser du meget? Det er ikke noget problem. Voicebird.com 
gør det nemt for dig at ændre din Voicebirds tidszone. 

Din Voicebird-konto kommer med 3 timers fri Voice-
lagring, men hvis du taler meget - og hvem gør ikke 
det? - kan du nemt tilføje yderligere lagerplads.

Fra udgangen af marts 2013 vil voicebird.com tilbyde 
lagerplads 3-timersintervaller. Du skal blot vælge den 
mængde lagerplads, hvorefter dit valg illustreres. Tryk 
‘køb lagerplads’ og du er færdig.

Taler du meget eller lidt? Voicebird.com dækker dig

Du talte i telefon på farten, men transskriptionsfunk-
tionen giver dig mulighed for at sidde i ro og mag på 
kontoret og lave nyttige referater af dit møde eller din 
samtale. Tastaturgenveje gør det let at styre afspiller-
en, når du transskriberer din Voice. 

Gem transskriptionen på din konto og download tekst-
filen til din computer.

ingen spildte muligheder - transskribér dine Voices

med Voicebird.com er det nemt at dele en samtale, eller dele af den. 
Vælg det Voice-klip, du vil dele, indtast modtagerens e-mail og tryk 
‘send’. Du kan endda give modtageren mulighed for at transkribere 
samtalen. referatet kan så gemmes direkte på din konto.

Funktionen viser dig, hvem en Voice er delt med, og lader dig an-
nullere delingen. Dette forhindrer modtageren i at lytte til filen.

Del dine Voice-filer med kolleger og forretningspartnere


